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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 23-án, 15:00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  Csáki Béla polgármester, 
      Bertus József, Csankovszki Tibor, Csányi István, Dr. Jakab Tibor, Kürtösi József,  
   Polyák Tibor, Seres István képviselők, 
   dr. Mészáros László jegyző, 
   Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
NAPIREND: 

1.) Beszámoló a Teleház-Klubház tevékenységéről 
Előadó: Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi 

2.) Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség és a Tanyavédelmi 
Szolgálat munkájáról 
Előadó: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Molnár József körzeti megbízott, 
Dékány Ferenc r.tzls, Rigó Imre elnök 

3.) Homokhátsági Regionális Hulladéklerakó konzorcionális szerződés módosításáról 
szóló előterjesztés 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

4.) Gyermekjóléti Szolgálatról szóló társulási szerződés módosítására irányuló 
előterjesztés 
Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

5.) Egyebek 
6.) Interpellációk, kérdések 
7.) Szociális ügyek megtárgyalása (zárt ülés keretében) 

Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
Csáki Béla: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, valamint vendégeinket: dr. Kása István 
Ezredes Urat, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetőjét, Csordás Józsefet, akihez a körzeti 
megbízottak tartoznak, Rigó Imre Urat, a Fülöpjakabi Polgárőrség vezetőjét, továbbá Dékány Urat, aki 
a koordinátor, valamint Kovács Árpádot, a szomszéd település körzeti megbízottját. Körzeti 
megbízottunk egy régen megbeszélt elfoglaltság miatt nem tud megjelenni. Köszöntöm még 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, a Teleház-Klubház vezetőjét. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra. 
Térjünk rá az 1. napirendi pontra. 
 
I. NAPIREND – Beszámoló a Teleház-Klubház tevékenységéről 
 
Csáki Béla: Az anyagot mindenki megkapta. Gyöngyi, szeretnéd-e kiegészíteni valamivel?  
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: Köszönjük a Képviselő-testület támogatását, reméljük, hogy ezután is 
tudják támogatni a Teleház működését. Az anyag első részét Bakos Mária készítette. Részletesen 
beszámol arról, hogy kik, mi célból vették igénybe a Teleház szolgáltatásait. A kolléganő 
szeptembertől töltötte be ezt a munkakört, idén szeptemberben lejár a szerződése, ezt követően 
Kővágóné Erzsike visszajön gyesről. Köszönöm.  
 
Kürtösi József: A beszámolóban szerepelnek bevételek, de a kiadások nem. Miért? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: A zárszámadási rendeletben vannak részletezve a személyi juttatások, 
a munkaadói járulék, rezsiköltségek, beszerzések, stb. Sajnos több a kiadás, mint a bevétel, de ennek 
ellenére előnyös, ha van az önkormányzat területén egy ilyen művelődési központ. A bevétel az új 
munkatárs miatt csökkent. 2005-ben rendszeresen használják az Internetet gyerekek és felnőttek 
egyaránt.  
 
Dr. Jakab Tibor: A visszajelzések alapján a lakosság meg van elégedve Bakos Mária munkájával. A 
Teleház növeli a falu kulturális jelentőségét. Mivel egyre több a település területén a külföldi – akik 
általában német ajkúak – előny lenne, ha a Teleházban állandóan jelen lévő munkatárs minimális 
német szókinccsel rendelkezne.  
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Dr. Mészáros László: Érezzük a Teleház szükségességét, községünkben ez a legjelentősebb 
közösségi színtér. Ez az a kikötési pont, ahonnan meg tudjuk szervezni a közművelődési feladatok 
teljesítését. Köszönöm.  
 
Polyák Tibor: A nyitvatartási idő változott valamelyest? Szombaton nincs nyitva?  
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: Régebben volt szombati nyitva tartás, de nem várhatjuk el, hogy az 
egy hetes délutáni-esti nyitva tartás után szombaton is munkahelyén legyen.  
 
Csáki Béla: Három éve vállaltunk kötelezettséget a Teleház működtetésére. Ez kényelmes megoldás, 
családi összejövetelekre is igénybe tudja venni a lakosság. A kötelezettségvállalás lejárta után 
próbáljuk önállóan üzemeltetni, ameddig a lehetőségeink engedik. A hosszabb nyitvatartási időnek 
anyagi vonzata is van. Köszönöm a munkáját Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyinek és Bakos Máriának. 
Ha nincs több észrevétel ezzel kapcsolatban, szavazásra bocsátom a Teleház-Klubház beszámolóját. 
Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
203/2005. Kt. sz. határozata 
A Teleház-Klubház beszámolójáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleház-Klubház 2004. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
II. NAPIREND – Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség és a 
Tanyavédelmi Szolgálat munkájáról 
 
Csáki Béla: Az anyagot szintén megkapták a képviselők. Ezzel kapcsolatban van-e valami kiegészítés 
a meghívottak részéről?  
 
Dr. Kása István: Büszkén mondhatom, hogy megyén belül Fülöpjakabon a legalacsonyabb a 
bűnözés. Megköszönöm a Képviselő-testület, a körzeti megbízott, a Polgárőrség, a Tanyavédelem és a 
lakosság segítségét. Remélem ez továbbra ilyen sikeresen fog működni. Szeretnénk olyan 
körülményeket biztosítani a körzeti megbízottunknak, ezért pályázatok útján beszerzéseket tervezünk 
az itteni irodába. Kb. 80.000.-Ft-ba kerül a bútorok és a számítógép beszerzése. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Jakab Tibor: Nagyon fontos, hogy droggal való visszaélés nem történt. Ami a külföldiek 
vagyonvédelmét illeti, a körzeti megbízottnak is van érdeme ebben. Amikor a külföldi hazautazik, 
akkor érdeklődik, megkéri a kmb.-st, vagy a szomszédokat, hogy nézzenek már a birtokára néha. A 
közlekedéssel kapcsolatban már ezt felhoztam több ülésen, hogy akik Kunszállás felől jönnek erre, 
azoknak a kanyarban a földúton kijövők nem adják meg az elsőbbséget. Szó volt róla, hogy ide egy 
táblát lehetne-e tenni. Mit lehet ezzel kezdeni? 
 
Polyák Tibor: Benne volt a beszámolóban az a kifejezés, hogy községrendészet. Ez mit takar? A 
másik kérdésem pedig Dékány úr felé: nem túl nagy ez a körzet? Hogyan működik a hívás- vagy 
riasztásos rendszer?  
 
Dékány Ferenc: Nem sűrű a telefonhívás, de előfordul, akkor viszont a rendőrségnek vagy a 
mezőőröknek kell szólni. Igen, nagy a terület, de nincs más megoldás. 1 nap alatt 3-4 települést is meg 
kell járnunk.  
 
Dr. Kása István: Rendészettel kapcsolatban annyit, hogy a feladatai közé tartozik például az utak, 
táblák felügyelete, közterület felügyelete, stb. Ennek írott szabálya nincs, ez koordinátori feladat. A 
koordinátor megszervezi az utakat. Említették a kábítószert is. Szerencsés helyzet alakult ki, 
valószínűleg Fülöpjakab nem érintett. Néha elfognak valakit. Ez előkészítés a terjesztők elfogásához, 
ugyanis csak így tudjuk felgöngyölíteni a hálózatukat.  
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Polyák Tibor: A tartás elmulasztása mit jelent? 
 
Dr. Kása István: A házasságon belül vagy kívül született gyermekek tartásáról a Bíróság köteles 
megítélni tartásdíjat. Ha nem fizet tartásdíjat, az bűncselekménynek számít.  
 
Csáki Béla: Látjuk, hogy a statisztika szerint jó az állapot Fülöpjakabon. Ezt az itt élők is 
megtapasztalják. Ha külföldiek vásárolnak ingatlant, nagyon körültekintőek a biztonságot illetően. 
Külföldiek szerint is jó a közbiztonság. Településünkön van ingatlana egy nyugalmazott amerikai 
tanárnak, ő folyamatosan támogatja a Polgárőrséget. A lakosok is sokat segítenek. Kapitány úr 
szorgalmazására Kunszállás – Fülöpjakab, valamint Petőfiszállás-Pálmonostora-Gátér is kapott egy-
egy Lada gépkocsit. A körzeti megbízottunk üzemanyagköltségéhez járulunk hozzá, bízunk benne, 
hogy ez a befektetés megtérül.  
 
Dr. Kása István: Minden településnek van egy „kártyája”, így a befizetett pénz csak oda kerülhet.  
 
Csáki Béla: Ez megnyugtató. Továbbiakban is próbáljuk tartani ezeket a jó eredményeket. Szomorú 
az üzemanyagárak emelkedése. A tanyán élőkkel kapcsolatban egy bűnmegelőzési társulás indult.  
Ezekkel az emberekkel nap mint nap tartjuk a kapcsolatot, a tanyagondnokok, a háziorvos is kijár, a 
polgárőröknek van nappali szolgálat szervezve. Másik társulásunk is van, a környező települések 
Polgárőrségei társultak. A pályázati lehetőségek a társulásokat részesítik előnyben. Van egy pályázati 
lehetőség, ahol a polgárőrség tudna támogatást szerezni. A körzeti megbízott irodájához – 
lehetőségeinkhez mérten – mi is hozzájárulunk. Negatív szenzáció volt, hogy egy gyilkosság történt 
településünkön. Tisztelt Képviselő-testület! Van-e kérdésük ezekkel kapcsolatban? Közlekedéssel 
kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy volt ott egy baleset, igaz, nem a földútról jövőtől 
származott, hanem a kitáblázás miatt történt. Azóta ott baleset nem történt, de egy tábla nem kerül sok 
pénzbe. Igaz, tábla nélkül sem adnak elsőbbséget. A gyalogátkelővel kapcsolatban felvetődött, hogy ez 
egy különösen veszélyes csomópont, a Közlekedés Felügyelet, a Rendőrség, a Közútkezelő Kht. is 
megnézte, korlátozottak a lehetőségeink. A legideálisabb egy körforgalmi csomópont lenne, de az több 
milliós nagyságrend.  
 
Polyák Tibor: Az útmenti keresztekről ellopott Jézus szobrokkal kapcsolatban van-e valami 
fejlemény? 
 
Csordás József: Sajnos nincs meg a tolvaj.  
 
Rigó Imre: Kaptam egy tanúsítványt, ami szerint a Fülöpjakabi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú 
Szervezet lett.  
 
Csáki Béla: Ez fontos a támogatóknak az adójóváírás miatt.  
 
Polyák Tibor: Más településen is vannak polgárőrök. Úgy látom, hogy nálunk nagyobb községekben 
sok helyen jóval kisebb létszámmal működnek a polgárőrök. A miénk igen magas létszámnak számít.  
 
Rigó Imre: Most 82-en vagyunk. Ebből 15 nő is lát el szolgálatot.  
 
 
Csáki Béla: A Polgárőrség feladata fontos. Tapasztaljuk, hogy a működése demokratikusan, az 
alapszabály szerint történik, lelkiismeretesen üléseznek, a problémákat megtárgyalják. Jó lenne, ha 
támogatást központilag tudnának kapni. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor 
térjünk rá a 3. napirendi pontra.  
 
 
III. NAPIREND – Homokhátsági Regionális Hulladéklerakó konzorcionális szerződés 
módosításáról szóló előterjesztés 
 
Csáki Béla: Ebben határozatot kell hoznunk. A szerződésben vannak változások, de azt újra nem 
akartuk kiküldeni. Felolvasom a változásokat. Két határozatot kell hoznunk. A határozati javaslatban 
megfogalmazott 1-2. pont a 204/2005. Kt. sz., a 3. pont pedig a 205/2005 Kt. sz. határozatunk lesz. 
Aki elfogadja így az első határozatot, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
204/2005. Kt. sz. határozata 
a Homokhátsági Regionális Hulladéklerakó Rt.  
alapító okiratának módosításáról  

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés konzorcionális szerződés és a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Részvénytársaság alapító okirat 
módosítása” c. előterjesztést.  
 
1. A Képviselő-testület a mellékelt szerződés-tervezet (egységes szerkezetben) szerint jóváhagyja a 

Konzorcionális szerződés módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására.  

Határidő: 2005. július 4.  
Felelős: Csáki Béla polgármester  

2. A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Részvénytársaság Alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja.  

 
6.4.16.: Új pontként kerül beszerkesztésre a Szerződés 6.9. pontjára történő hivatkozás, ezzel 
egyidejűleg a korábbi 6.4.16. pont 6.4.17-re változik.  
„A jelen Alapító Okirat 6.9. pontjában meghatározott ügyletek jóváhagyása;”  
 
6.5.: A döntően ¾-es és egyszerű többséggel történő határozathozatal közé beillesztésre kerül a tárgyi 
kérdésben történő 2/3-os megkötés.  
„A közgyűlés határozatait a 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.5., 6.4.6., 6.4.7., 6.4.9., 6.4.11., 6.4.12., 6.4.13. és 
6.4.15. pontokban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, a 6.4.16. pontban a 
szavazatok kétharmados többségével, egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű 
többségével hozza.”  
 
6.9.: „A Közgyűlés jóváhagyó határozata szükséges az alaptőke kétszeresét meghaladó értékű 
beruházás megkezdéséhez, illetve ugyanezen értékű társasági vagyon értékesítéséhez – ideértve az 
ajándékozást is – illetőleg megterheléséhez, társasági hitelfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz, 
valamint a Részvénytársaság üzleti fejlesztési tervének elfogadásához.  
9.7.: A Szerződés 6.9. pontjának módosítása szükségessé teszi ezen kapcsolódó pont kiegészítését is.  

„A Felügyelő Bizottság előzetes állásfoglalása szükséges a közgyűlési előterjesztés előtt, a jelen 
Alapító Okirat 6.9. pontjában meghatározott beruházás megkezdéséhez, a társasági vagyon 
értékesítéséhez, illetőleg megterheléséhez, társasági hitelfelvételhez, kötelezettségvállaláshoz, 
valamint a Részvénytársaság üzleti fejlesztési tervének elfogadásához.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.  
 
Csáki Béla: A 2. határozatban az a lényeg, hogy 10%-ot hozzá kell tenni. Sok önkormányzat nincs 
olyan helyzetben ezt hozzátegye. Hitelt vesznek fel, helyettük befizetik. A gesztor biztosítja ezt az 
önrészt. Tehát megerősítjük a 2001-es határozatunkat. Aki ezt a pontot elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
205/2005. Kt. sz. határozata 
a Homokhátsági projekt beruházás saját forrásrészének  
biztosításáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Homokhátsági projekt 
beruházás saját forrás biztosítása” című polgármesteri előterjesztést.  
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1. A Képviselő-testület támogatja, hogy Csongrád Város Önkormányzata, mint gesztor a 
Belügyminisztérium EU Önerő Alapjára pályázatot nyújt be.  

A pályázat alapjául szolgáló, a fejlesztésre vonatkozó legfontosabb adatok:  
Megnevezés: Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése  
Pénzügyi ütemezés és forrásösszetétel: 
 

 
 

Megnevezés 

2005. 2006. 

saját 
forrás   
10% 

ISPA 75% 
Magyar 
Állam 
15% 

Összesen 
saját 

forrás  
10% 

ISPA 75% 
Magyar 
Állam 
15% 

Összesen 

Összesen 8 tender tervezett 
bekerülési összeg     ezer  € 

1056 7917 1583 10556 2542 19066 3813 25421 

Összesen 8 tender tervezett 
bekerülési összeg    ezer Ft 

269181 2018835 403665 2691681 648233 4861830 972315 6482378 

 
 
 

Megnevezés 

 2007. Összesen 

saját 
forrás 
10% 

ISPA 75% 
Magyar 

Állam 15% 
Összesen 

saját 
forrás 
10% 

ISPA 75% 
Magyar 
Állam 
15% 

Összesen 

Összesen 8 tender tervezett 
bekerülési összeg     ezer  € 

820 6150 1230 8200 4418 33133 6627 44178

Összesen 8 tender tervezett 
bekerülési összeg    ezer Ft 

209100 1568250 313650 2091000 1126590 8448915 1689885 11265390

Felelős: határozat megküldésére Csáki Béla polgármester  

Határidő: 2005. július 4.  

2.  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy sikeres pályázat esetén a további szükséges 
önrészt, Csongrád Város Önkormányzata saját forrásként, a vagyon hasznosítás bevételét 
képező bérleti díj előleg bevételből a 2005-2007 évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.   

Felelős: határozat megküldésére  Csáki Béla polgármester 

Határidő:  2005. július 4. 

3. A Képviselő-testület megerősíti a 350/2004. (11.25.) Kt. sz. határozatát, mely szerint a 
beruházáshoz szükséges önkormányzati önrész (ideértve a likvid forrásokat is) fedezetét a 
Homokhátsági Vagyonkezelő Rt. hitelből – a leendő üzemeltetők kezességvállalása mellett – 
biztosítja Gesztor, s így az egyes önkormányzatok részére.  

 
IV. NAPIREND – Gyermekjóléti Szolgálatról szóló társulási szerződés módosítására irányuló 
előterjesztés 
 
Dr. Mészáros László: Két változás történt. A Megyei Gyámhatóság megállapította, hogy a két 
település által együttesen működtetett Gyermekjóléti Szolgálathoz egy teljes főállású dolgozót kell 
alkalmazni. A Kiskunfélegyházi Jegyző egy átiratban kíván elszámoltatni e hónap végéig arról, hogy 
milyen intézkedéseket tettünk ahhoz, hogy a működés helyreálljon. Kunszállás Község 
Önkormányzatának van egy határozata, melyben megjelenik, hogy a jogszerű működés helyreállítása 
érekében egy főállású dolgozót kell alkalmazni, így egy pályázatot fog kiírni. Ha a társulásnak tagjai 
kívánunk maradni, akkor nekünk is ezt kell tennünk. Ha viszont más megoldást keresünk, akkor be 
kell számolnunk róla a működési engedélyt kiadó osztálynak. Két elképzelés van. Az egyik: 
csatlakozni a pályázati felhíváshoz, és egy főállású felsőfokú végzettségű gyermekgondozó 
alkalmazása, melynek bekerülési költsége évi 2 millió Forint, amit lakosságarányosan kell 
finanszíroznunk. A másik: az iskolában dolgozó gyermekvédelmi feladatokat ellátó hölgy heti 20 órás 
alkalmazása egész Fülöpjakab területére. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy mi az elképzelésük? 
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Csáki Béla: Tehát eddig két alternatíva van. Más településeken a pedagógusok köréből láttatják el ezt 
a feladatot. Ha nincs ilyen képesítése, akkor el kell végeznie egy tanfolyamot. A múlt havi Hírvivőben 
már megjelent, hogy változások lesznek a közeljövőben. Jelentkezett is egy pályakezdő, valamint egy 
idősebb helyi lakosú pedagógus. Az utóbbinak művelődésszervező végzettsége van, de ez nem felel 
meg. Kunszállás Önkormányzatával közösen kellene meghirdetni, ha társulásban maradunk. 
Felvetődött, hogy egy kapcsolt munkakörű embert alkalmaznánk közművelődési feladatok 
elvégzésére. Viszont ha a pedagógusok egyikével oldjuk meg, akkor kevesebb lesz a költség. Hogyan 
pályáztassunk?  
 
Dr. Mészáros László: Az egyik jelölt pedagógus a kötelező óraszám mellett látta el a településen a 
fejlesztőpedagógiai feladatokat, e mellé jönne be a heti 20 óra. Pályáztatni így nem lenne szükséges. 
Kérdésem, tud-e róla, és vállalja-e?  
 
Dr. Jakab Tibor: A Szociális bizottsági ülésen volt szó arról, hogy beszélünk vele.  
 
Csáki Béla: Az igazgató asszony beszélt vele, neki azt mondta, hogy szívesen vállalná. Viszont erről 
szeptemberig kell intézkedni. Az említett pedagógus a heti 20 óráját a helyi iskolában és óvodában 
tölti el, ezen felül azt a 20 órát tudná vállalni.  
 
Dr. Mészáros László: Itt nem egy jogviszonyról van szó, hiszen lenne egy közalkalmazotti 
jogviszonya, amely az iskolához, és lenne egy közalkalmazotti jogviszonya, amely a Képviselő-
testülethez kötné.  
 
Polyák Tibor: A pedagógus munkakör jelenleg heti 20 óra. Ehhez hozzájön még 20 óra, akkor ez nem 
megterhelő? 
 
Kürtösi József: Eddig is 40 órája volt, ezután is annyi lesz. Ha Kunszállással társulnánk, mennyi 
lenne a költség?  
 
Csáki Béla: Ha lakosarányosan osztjuk meg, akkor az 900.000.-Ft.  
 
Polyák Tibor: Szerintem mindenféleképpen az olcsóbb megoldást kell választani.  
 
Csankovszki Tibor: Jó lenne a fent említett pedagógust alkalmazni, mert eddig is ezt végezte.  
 
Dr. Mészáros László: Annyi változás lenne a munkájában, hogy eddig csak az iskolás korú 
gyermekekre figyelt, ezután a 0-18 éves korú gyermekekre terjedne a figyelme.  
 
Polyák Tibor: A korábbi határozatban nincs beleírva a felmondási idő.  
 
Csáki Béla: Ez egy laza társulási szerződés. Kunszállással beszéltem erről. Ők is kezdenek az olcsóbb 
megoldás felé hajlani.  
 
Dr. Mészáros László: A felmondási időt közös megegyezéssel meg lehet oldani.  
 
Csányi István: Ha az említett pedagógus vállalja a munkát, - Jegyző Úr állítása szerint – nem lesz 
több kiadás miatta.  
 
Csáki Béla: Valamennyi plusz kiadással úgyis járna, mert az iskolai gyermekvédelmi munka más 
kategóriába tartozik, ott más díjazásban részesült.  
 
Kürtösi József: Mennyivel növeli meg a kiadást?  
 
Dr. Mészáros László: A bértábla szerint kell a juttatását megoldani. Nincs jelentős különbség.  
 
Csáki Béla: Tehát pályáztatni nem kell. Ha a Képviselő-testület az említett pedagógussal kívánja 
betöltetni az állást, akkor milyen határidővel gondolja?  
 
Kürtösi József: Szerintem legjobb megoldás szeptembertől.  
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Csáki Béla: Ez a legelőnyösebb megoldás.  
 
Polyák Tibor: Január 1-től nem lenne jobb?  
 
Bertus József: Ez meg kellene először beszélni a pedagógussal.  
 
Dr. Mészáros László: Javaslatom egy olyan tartalmú határozat, amelyben a Képviselő-testület a 
gyermekjóléti feladatok önálló ellátását tűzi ki célul, amelyben a gyermekvédelmi felelősséget a 
dolgozóra kívánja testálni.  
 
Csáki Béla: A kinevezés Képviselő-testületi hatáskör? 
 
Dr. Mészáros László: Igen.  
 
Csáki Béla: Szerintem a júliusi testületi ülésre hozzuk vissza ezt a témát, ugyanis ebben 
szeptembernél hamarabb nem kell lépnünk. Tehát foglalkoztunk vele, erről majd egy határozatot kell 
hoznunk. De ez most egy határozat lesz, tehát aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
206/2005. Kt. sz. határozata 
a Gyermekjóléti Szolgálat átalakításáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti feladatellátás átalakítását tűzi 
ki célul. Célként határozza meg a feladat önálló – társuláson kívüli – heti 20 órás közalkalmazotti 
jogviszonyban való ellátását. Nem veti el azonban véglegesen a jelenlegi társulás keretei között 
főállású családgondozó foglalkoztatását sem. Felhatalmazza polgármestert, hogy a feladatellátás 
mindkét módozata vonatkozásában a szükséges előkészítő munkálatokat tegye meg.  
 
V. EGYEBEK  
 
Csáki Béla: Két tájékoztató van előttem, de határozat-módosítást kell eszközölnünk. Megtörténtek a 
területfejlesztési pályázatok elbírálásai. Két pályázatunk volt benn, az óvodai játszóeszközökre és a 
960 hrsz.-ú út építésére. Sajnos a várakozásunkat alulmúlta. Úgy indult a kidolgozása, hogy kaptunk 
egy tájékoztatót a kistérségtől, hogy mire számoljunk. Fülöpjakab a CÉDÁ-ból 834.000.-Ft-ot, míg a 
TERKI-ből 2.961.000.-Ft-ot igényeltünk. Az eredeti határozatunk úgy szólt, hogy a pályázatban, 
8.503.000.-Ft a teljes költség, ebből igényeltünk 4.503.000.-Ft-ot, és a saját erőnk 4.000.000.-Ft. 1,5 
millióval kevesebbet kaptunk. Így a 4,5 millió Forint után fizettük 450.00.-Ft-ot, hozzá kell nyúlni a 
határozathoz. Az értesítésben kérték, döntsünk, elfogadjuk-e az összeget, és az önerőt tudjuk-e 
biztosítani, majd ennek megfelelően át kell dolgozni a határozatunkat.  
 
Dr. Mészáros László: A költségvetési rendeletben 4 millió Forint önerőt határoztunk meg erre. Erre 
volt céltartalék, Így most meg kell bontanunk a saját részt két forrásra, az egyik céltartalék összege, a 
másik, amennyivel kevesebbet kaptunk az lesz a szabadfelhasználás terhére biztosítja az 
önkormányzat.  
 
Csáki Béla: A 2004-es pénzmaradványból fogjuk ezt finanszírozni.  
 
Dr. Mészáros László: 1.457.000.-Ft a szabadfelhasználás terhére.  
 
Csáki Béla: Kaptunk egy nyilatkozatot, amelyben 5 napon belül nyilatkozni kellett, hogy a kértnél 
kevesebb összeget nyert pályázók ilyen feltétellel is vállalják-e a pályázatot. Már vissza is küldtük, és 
elindítottuk. A mai postával megkaptuk a vállalkozói szerződést, 1 példányt a Területfejlesztési 
Tanácsnak kell megküldeni. Ezután már bármikor elkezdhetik a munkát. Aki egyetért ezzel, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  



- 8 - 

A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
  
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
207/2005. Kt. sz. határozat 
TERKI pályázat a Fülöpjakab 960. hrsz.-ú önkormányzati út  
szilárd burkolatának megépítéséről szóló 126/2005 Kt. sz.  
határozat módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is szükségesnek tartja a Fülöpjakab 960. hrsz.-
ú önkormányzati út szilárd burkolattal való megépítését, az ehhez szükséges 5.454.947.-Ft 
önrészt vállalja és biztosítja.  

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (02.17.) Ök. 
rendelet 5. számú mellékletében a felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére 4.000.000.-
Ft önrészt biztosított az 1.) pontban megjelölt beruházás megvalósítására, melyet 1.454.947.-
Ft-tal egészíti ki a 2004. évi szabad felhasználású pénzmaradványa terhére. Az összesen 
5.454.947.-Ft önrész önerőként való felhasználását vállalja, így azt a következő forrásokból 
kívánja a beruházást finanszírozni:  
Az útépítés teljes költsége:     8.503.700.-Ft  

            Kapott támogatás:      3.048.753.-Ft 
            Saját erő:      5.454.947.-Ft  
       3.) Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár szükség esetén azonnali 

beszedési megbízás útján érvényesítse a jelen pályázattal érintett beruházással kapcsolatosan 
felmerülő igényét.  

Felelős:   Csáki Béla polgármester 
 dr. Mészáros László jegyző 
Határidő: haladéktalanul 
 
Csáki Béla: Folytatva az óvodai játékokkal, a döntés az, hogy 830.000.-Ft helyett 430.000.-Ft-ot 
kaptunk, tehát nem pályázati módon, hanem saját erőből valósítjuk meg. A pályázati összeg 
1.042.752.-Ft. Egyeztettünk az óvónővel, hogy melyik játék kellene, még nem rendeltük meg. 1 
mászóka, 1 mászóvár, 2 hinta lánccal , ez 767.000.-Ft a bruttó beszerzési ár. Idehozzák, beállítják őket. 
Az a baj, hogy ütésálló talajt kell kialakítani. 50 cm-rel fel kell emelni, és kitölteni homokkal vagy 
kaviccsal. Ez most annyiból kellene itt is meg kell jelölni, hogy honnak vesszük el a pénzt, mert 
767.000.-Ft az eszközbeszerzésből elvesszük, 35 m3 homok vagy kavics kell, plusz a gépnek, ami a 
földet kimarkolja. Valószínűleg gyöngykaviccsal fogjuk feltölteni.  
 
Dr. Mészáros László: Céltartalékként 200.000.-Ft van a költségvetésben ilyen célra.  
 
Seres István: Ha ez nem pályázat, akkor ki írja elő, hogy 50 cm-re ki kell emelni a földtől?  
 
Csáki Béla: Ezekhez az óvodai játékokhoz tanusítványok vannak, amikben szerepel, hogy csak akkor 
lehet felállítani, ha a feltételek adottak.  
 
Seres István: Aprítékkal nem lehet helyettesíteni?  
 
Dr. Mészáros László: Ahogy beállították ezeket a játékokat, be kell minősíttetni. Elképzelhető az is, 
hogy veszélyesnek minősítik. 
 
Csáki Béla: A mászóvárnál 11,5x5 m ütésálló talajt kell kialakítani. A bekerülési költséget – 
767.000.-Ft-ot – tudtuk csökkenteni azzal, hogy egy játékkal kevesebbet rendeltünk. Kell-e határozatot 
hoznunk ebben az esetben?  
 
Dr. Mészáros László: Most nem, mert nem tudjuk a pontos összeget. Az aprítékot meg fogom nézni, 
hogy a rendelet elfogadja-e.  
 
Csáki Béla: A jétékforgalmazó csak úgy adja el, ha a megfelelő feltételekkel állítják be.  
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Polyák Tibor: Folyami homok is lehet, vagy csak a gyöngykavics került szóba? A kaviccsal annyi baj 
van, hogy keveredik a falevéllel, viszont a játék csak úgy jó, ha árnyékban van.  
 
Csáki Béla: Tehát mi a javaslat? Válasszuk a legolcsóbbat, már Nagy Erikával egyeztettünk. 
Egyenlőre próbáljuk megrendelni a játékokat. Határozatot hozzunk később.  
 
Csáki Béla: Következőkben a Magyar Vöröskereszt levelét olvasom fel. Támogatható-e a 
Vöröskereszt? Ha nincs ellenvélemény, aki egyetért a 20.000.-Ft-os támogatással a Magyar 
Vöröskereszt részére, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
208/2005. Kt. sz. határozata 
Magyar Vöröskereszt támogatásáról 

H A T Á R O Z A T  
 

 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskeresztet 20.000.-Ft támogatásban részesíti 
a kérelemben megjelölt célból.  
A támogatási összeg kifizetését az „5.) Átadott pénzeszközök – működési célú támogatás” 
előirányzata terhére kell teljesíteni.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. Rendelkezéseinek megfelelően célhoz és számadáshoz kell kötni, 
nem rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni.  

Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Csáki Béla: Másik kérelem a Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány Kuratóriuma. Felolvasom 
a kérelmet. Mi a javaslata a testületnek? 
 
Seres István: Inkább helyieket támogassunk, mert ennek a Közalapítványnak semmi előnyét nem 
látom ránk nézve.  
 
Dr. Mészáros László: Javaslom, hogy szavazzunk róla.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért a támogatással, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Ellene? Köszönöm, tehát 
a Képviselő-testület egyhangú szavazással elutasította a kérelmet.  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
209/2005. Kt. sz. határozata   
Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány 
támogatási kérelméről 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány 
támogatás iránti kérelmét elutasítja.  
 
Csáki Béla: Van még egy hasonló támogatás iránti kérelem a „Mosolygó Kórház”-tól. Felolvasom. 
Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Ellene? Köszönöm, tehát a Képviselő-testület 
egyhangú szavazással elutasította a kérelmet.  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
210/2005. Kt. sz. határozata 
a Mosolygó Kórház Alapítvány 
támogatási kérelméről  
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H A T Á R O Z A T  
 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosolygó Kórház Alapítvány támogatás iránti 
kérelmét elutasítja.  
 
Csáki Béla: Érkezett két csereszerződés. Volt már a testület előtt a dr. Lantos János-féle ügy. Akkor 
egy elvi hozzájárulása volt a Képviselő-testületnek. Felolvasom az előterjesztést. A Bakó-birtokot 
kettészelő út közúttá vált, majd az önkormányzat tulajdona lett. Ezt dr. Lantos János régóta sérelmezi, 
mert a földkialakításnál zavarta. Dr. Lantos János beszélt a lakókkal, ők beleegyeznek abba, hogy ez 
az út szűnjön meg akkor, ha egy ugyanolyan széles úttal meg lehet a tulajdonukat közelíteni. Az egyik 
az Áchim Mihály mellett kialakítható. A másik pedig papíron Bakró József tulajdona. A csere úgy 
történt meg, hogy amit Bakó Józseftől eddig is használtak, azt dr. Lantos János megvette, és azt cseréli 
el az önkormányzattal azért az útért, ami az ő bejárója volt. Egy kicsit bonyolult. Dr. Sasi István 
ügyvéd úr írt két csereszerződést. A határozatnak egyrészt arról kellene szólnia, hogy a Képviselő-
testület egyetért ezzel a cserével és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, másrészt 
arról, hogy ez a fülöpjakabi 0247/80 hrsz.-ú út kialakítás, telekhatár rendezésénél a Piroska József 
tulajdonát képező fülöpjakabi 0247/79 hrsz.-ú területből 7 m2 területet közérdekű felajánlás címén 
biztosít. Tehát ennek az elfogadása. Felolvasom az I. sz. cserezerződést.  
 
Dr. Mészáros László: Ha adás-vételi szerződést kötnek, akkor kifüggesztésre kerülne, de így nem. 
 
Csáki Béla: A II. sz. csereszerződés a velünk való cserélésről szól. Alaposan megfogalmazták. Van 
egy nyilatkozat, amit Piroska József írt alá, és ami a fülöpjakabi 0247/80 hrsz.-ú területről szól. 
Felolvasom a nyilatkozatot.  
 
Dr. Mészáros László: Egy határozatot kell hoznunk: a cserét a 13/2005. Kt. sz. határozathoz 
hasonlóan kell meghozni. Piroska József felajánlását elfogadja az önkormányzat, és felhatalmazza a 
polgármester urat a szerződést megkötésére. 
 
Csankovszki Tibor: Lantos János útjavítást is végez? A lakosság úgy azt hiszi, hogy ezzel egy úttal 
kevesebb lesz. Nagyobb területet ad, mint amit kap. Sokkal szélesebb az az út.  
 
Csáki Béla: Ígérete szerint végez útjavítást. Azért látszik szélesebbnek, mert nincs bekerítve a két 
oldala az útnak. Ahol közlekedés van, ott az utakat karban kell tartani. Javaslom, hogy fogadjuk el. 
Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
211/2005. Kt.  sz. határozata 
önkormányzati út cseréjéről 

H A T Á R O Z A T 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Piroska József által 2005. 06. 22-én a 

tulajdonát képező fülöpjakabi 0247/79 hrsz.-ú ingatlanból a 0247/80 hrsz.-ú önkormányzati út 
kiegészítéséhez tett 4 m2-re vonatkozó közérdekű felajánlását.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő II. sz. 
csereszerződés megkötésére. Ennek eredményeként jelenleg az önkormányzat tulajdonát 
képező fülöpjakabi 0247/39 hrsz.-ú 690 m2 területű önkormányzati útból telekalakítás során 
létrejött 0247/118 hrsz.-ú területrész dr. Lantos János tulajdonába kerül. Ezzel szemben a 
0247/41 hrsz.-ú ingatlanból dr. Lantos János által korábbi csere útján megszerzett 251 m2 
területű ingatlanrész a Fülöpjakab Község Önkormányzat tulajdonába kerül csere útján.  

3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az útcsere nem ellentétes a község településrendezési 
tervéről szóló 4/2005. (03.24.) Ök. sz. rendeletével, valamint a település szerkezeti terv 
elfogadásáról szóló 118/2005. Kt. sz. határozatával.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: haladéktalanul 
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Csáki Béla: A következő egy szándéknyilatkozat lenne. Sem pontos terület nagyságot, sem árat nem 
tudunk, de ahhoz, hogy ez az ügy haladjon, beszélni kell róla. Az István Király utcának egy része 
pillanatnyilag Tajti Sándor tulajdonát képezi. Már beszéltünk vele az út megvásárlásával kapcsolatban. 
Ezt 12 m szélességben a Csuka dűlőig meg kellene venni. Azzal jár, hogy meg kell rajzolni, és beadni 
a Földhivatalnak, majd egy adás-vételi szerződést kell készíteni. Van Tajti Sándorékkal egy osztatlan 
közös tulajdona az önkormányzatnak a kunszállási részen. Abban maradtunk Tajti Sándorral, hogy ezt 
a területet megpróbáljuk közösen eladni. Ez kb. 3000 m2 nagyságú. Felkínáljuk Csárdás Józsefnek, 
mert ő használja. Ebből a pénzből pedig meg lehetne venni az utat. A Földhivatalnál érdeklődtem, ki 
kell venni művelési ágból. Ezt egy külön hrsz.-on kell feltüntetni. Ha helyben szokásos összeget 
nézünk, akkor ez kb. 100.000.-Ft. Kérem a Képviselő-testület beleegyezését az ügy elindításához. 
Kértem árajánlatot két vállalkozótól az útjavításra. Mindkettőt felolvasom. Mi a vélemény a Tajti 
Sándor földvásárlásával kapcsolatban? 
 
Polyák Tibor: Az a javaslatom, hogy kezdjük el.  
 
Seres István: A kunszállási közös tulajdont kellene eladni, és abból a pénzből megvenni az utat.  
 
Csáki Béla: Megkeressük Csárdás Józsefet, aki használja a területet, felkínáljuk neki megvételre. Ha 
majd értékesítésre kerül, akkor kimérjük az utat, utána aszfaltozzuk, de ezt nem sietjük el.  
 
Dr. Mészáros László: Javaslatom, hogy az út vásárlásával kapcsolatosan egy határozatot hozzon a 
Képviselő-testület.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért a földvásárlással, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
212/2005. Kt. sz. határozata 
István Király utca Tajti Sándor tulajdonában lévő része 
Megvásárlásával kapcsolatban 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete az István Király utca folytatását – ami Tajti Sándor 
tulajdonában van – megvásárolja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A mai nap folyamán kiment egy felhívás a parlagfű 
irtására. A Talajvédelmi Szolgálat a szigorúan veszi a parlagfű irtását. A temető hátsó részében van 
valamennyi parlagfű.  
 
Csáki Béla: Azt már lekaszálták.  
 
Dr. Mészáros László: A konténerek tele vannak. A homokbánya felé jártam, és az ott lévő 
konténerekkel egészíteném ki a tele konténereket.  
 
Csáki Béla: Azt inkább a lomtalanításkor vinném el a bányából. Az egyik konténert betenni a 
temetőbe hátulra, ahonnan a fákat kivették. Ott egy tereprendezést kellene csinálni. A parlagfüvet ma 
is kaszálták. Ezen kívül a temetőben rengeteg szemét van, azt kellene belehordani, majd elvitetni.  
 
Dr. Mészáros László: A határút Kunszállás felőli oldalán lakó egyik tulajdonos kért egy konténert a 
dűlőbe. Kérdezem ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület álláspontját.  
 
Seres István: Hogy megy be a határútra a teherautó?  
 
Csáki Béla: Azért hoztuk errébb a konténereket, hogy a kunszállásiak ne használják.  
 
Polyák Tibor: Ez csak háztartási hulladék céljából használható, de nem tudhatjuk, hogy miket 
pakolnak bele.  
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Dr. Mészáros László: A hulladékgazdálkodási terv tartalmaz felhatalmazást a lakossági hulladék 
tekintetében, illetve a vállalkozókat kell elszámoltatni, hogy milyen szemetük van, viszont az 
őstermelők kívül esnek az elszámoltatás alól.  
 
Seres István: Nem lehet olyan határozatot hozni, hogy az őstermelők is külön fizessenek szemétdíjat?  
 
Dr. Mészáros László: Nem lehet, nincs jogalapja.  
 
Csáki Béla: A határútra nem kellene kitenni kukát.  
 
Kürtösi József: Ne tegyük aznapra a szemétszállítást.  
 
Csáki Béla: A búcsú előtt, de szemétszállítás után kellene kijelölni egy időpontot.  
 
Dr. Mészáros László: Tavaly felmerült, hogy elkülönítsük-e vagy sem a szeméttől a lomokat.  
 
Csáki Béla: Addig még lesz egy testületi ülés, gondolkodjunk rajta.  
 
Polyák Tibor: A búcsú előtt kellene mindenféleképpen.   
 
Csáki Béla: Rendeletünkben benne van, hogy évente egyszer lomtalanítást kell végezni a faluban. 
Akkor egy búcsú előtti időpontra tervezzük a lomtalanítást.  
A következő témánk a gyalogátkelőhellyel kapcsolatos. Megadta a Démász Rt. és a Polár Stúdió is az 
árajánlatot. A Démász ajánlat 334.000.-Ft + ÁFA összegű volt, a Polár Stúdió pedig 330.000.-Ft + 
ÁFA. Emlékeztek, hogy már 100.000.-Ft-ot kiadtunk tervezésre. A Polár Stúdio várja a 
visszaigazolást, ők 2 hónap alatt végzik el a munkát. Mi a vélemény?  
Érdekes dolog még, hogy a járdára 1.000.000.-Ft volt félretéve. Jött egy ajánlat a 200 m2 buroklására 
1.900.000.-Ft-ért. A munkadíja 577.900.-Ft, itt az anyagár kerül sokba. Beleolvasva az árajánlatba. 
Ezek a közmű áthelyezések kevés pénzből megvannak. A kerítésre és a kapura egy jakabszállási 
lakatostól jött egy árajánlat. Beleolvasok. Magas költséget jelölt meg, tisztázni kell vele.  
 
Kürtösi József: Másik lakatost kell keresni.  
 
Csáki Béla: Ha ilyen magas árak vannak, akkor a gyalogátkelőhely és a járda között kell 
választanunk.  
 
Seres István: Mindenféleképpen a Viacolor kell, mást nem lehet? A beton olcsóbb lenne.  
 
Csáki Béla: Erre kértünk árajánlatot. Kevés volt az az 1.000.000.-Ft, amit félretettünk erre. Melyiket 
építsük?  
 
Bertus József: A régi járdát kellene először, mert már nagyon balesetveszélyes.  
 
Csáki Béla: A gyalogátkelőt jövőre kell átvinnünk. A terv aktuális lesz még akkor is, majd ha akkor 
lesz pénze az önkormányzatnak, megépítjük.  
 
Seres István: A szegőlécek drágák, betonnal nem lehet megoldani?  
 
Csáki Béla: A cégek máshogy nem csinálják meg.  
 
Polyák Tibor: A simított járdánál jobban tetszik a kockakő.  
 
Csáki Béla: Megkérdezem Katona Attilát, mennyiért csinálná meg.  
 
Seres István: Társadalmi munkában nem lehetne megépíteni? Kellene legalább két kőműves és több 
szakmunkás.  
 
Csáki Béla: Megpróbálhatjuk, de a társadalmi munkától félek egy kicsit. Megnézzük, mennyi a 
különbség a beton és a Viacolor között.  
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Bertus József: Ha kb. 200.000.-Ft a különbség, akkor maradjon a Viacolor.  
 
Csáki Béla: Akkor egy határozatot kellene hoznunk ennek megerősítésére. Aki egyetért a Hivatal 
előtti járda az érkezett árajánlat szerinti megépítését, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testület 
213/2005. Kt. sz. határozata 
A Hivatal előtti járda megépítése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal előtti járda felújítására 
érkezett árajánlatot elfogadja.  
 
Csáki Béla: Következnek a Kérdések napirendi pont. Tehát akinek van kérdése, felvetése, tegye meg.  
 
Seres István: Fülöpjakab területén a buszmegállók környéke elhanyagoltnak látszik.  
 
Csáki Béla: Bíztunk benne, hogy lesz még egy kaszánk és egy emberünk, aki ezt csinálja. De ha két 
kolléga táppénzen van, akkor a többiek kapják a munkáját, ezért nincs idő rá.  
 
Seres István: A Csuka dűlő bekötőjénél van egy buszmegálló. Vállalom, hogy annak a környékét 
rendben tartom, cserébe annyit kérek, hogy a falára ráfesthessem a Szűcs Iskola képét.  
 
Dr. Mészáros László: El kell döntenünk, hogy az reklámfelületnek, vagy közhasznú felületnek 
minősítjük. Valószínűleg közhasznú felületként kell kezelni, de azért megnézem a törvényben.  
 
Csáki Béla: Különösebb probléma nincs belőle. Láttam több helyen már buszmegállóra festeni.  
 
Seres István: A Bajáki bejáróhoz sorompót tettem. Vincze bácsiék nem járhatnának a saját 
bejárójukon?  
 
Dr. Mészáros László: A kialakult használatból kell kiindulni. A használat megváltoztatását bíróságon 
kell kérni.  
 
Seres István: Nincs szolgalmi jog bejegyezve.  
 
Dr. Mészáros László: Nemcsak bejegyzett szolgalmi jog létezik. Amennyiben úgy érzi, 
birtokvédelmi panaszt kell tenni.  
 
Csáki Béla: Amennyiben más kérdés nincs, bezárom a Képviselő-testület nyilvános ülését. A szociális 
ügyeket zárt ülés keretében tárgyaljuk.  
 
K.m.f. 
 
 
   Csáki Béla     dr. Mészáros László 
             polgármester      jegyző 
 


