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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. augusztus 18-án, 
15 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 költségvetés 2005. I. félévi teljesítéséről, ehhez kapcsolódóan az 
önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (02.17.) Ök. rendelet 
módosítása  
Előadó: Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó  

2.) Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2005. 
(04.21.) Ök. rendelet módosítása 
Előadó: Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó 

3.) Beszámoló az Adóhatóság 2005. I. félévi munkájáról 
Előadó: Szász Józsefné adóügyi előadó 

4.) A szociális rászorultságtól függő ellátásokról szóló mód. 10/2003. (06.19.) Ök. 
rendelet módosítása 
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. 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 költségvetés 2005. I. félévi teljesítéséről, ehhez kapcsolódó-
an az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (02.17.) Ök. rendelet 
módosítása 
 
Csáki Béla: A beszámolót mindenki megkapta. A Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint 
az Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta az anyagokat. Javasolják elfogadásra a Képviselő-
testületnek. Gyöngyit kérdezem, van-e kiegészítenivalója?  
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: A beszámoló részletes. Két kérdés vetődött fel. Az egyik a 
gépjármű adók elmaradása. Jeleztem, hogy pénzügyi gondok miatt később fizetett a 
vállalkozó, de ez már a mai napig rendeződött. A másik kérdés a telephelyi bérleti díjak. Ezek 
félévkor kerültek kiszámlázásra, teljesítésük rendben folyik, év végéig biztosan rendeződni 
fog. Van-e valakinek kérdése?  
 
Csankovszki Tibor: Az intézményi hulladékszállítás hogyan alakul? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: Ennek együttes összege tévesen került kitöltésre. Az Öko-
Portyánál pontosítás történt, az Önkormányzat támogatta 50.000.-Ft-tal, ezt a módosítást még 
nem tudtam megtenni. A felújítási és beruházási kiadásokkal kapcsolatban annyit, hogy a 
bizottsági ülésen pontosítottam. Ennek módosítását szintén elkészítem. Most került 
számlázásra, ezt sem tudtam még pénzügyileg felvezetni.  
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Csáki Béla: A CÉDÁ-n olyan minimális támogatást adtak, hogy visszaléptünk. A visszalépés 
úgy történt, hogy a két pályázati alapon cseréltünk pénzt, tehát ami Fülöpjakabnak jött 
CÉDÁ-n, azt átadtuk Pálmonostorának, ő viszont a TERKI pályázaton nyert összegből átadott 
nekünk útépítésre. Hivatalosan megjelent, hogy forráshiány miatt nem támogattak bennünket. 
Van-e az I. féléves beszámolóhoz kérdés, ha nincs, szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a 
beszámolót, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
231/2005. Kt. sz. határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
2005. év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A Képviselő-testület a Fülöpjakab Község Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Csáki Béla: Folytatnánk a rendelet-módosítással.  
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: A rendelet-módosítást megkapta a Képviselő-testület, az 
előterjesztésből kiderül, hogy miért kell módosítanunk a rendeletet. A segélyek, az István 
Király utca költségének emelkedése, a településrendezési terv-pályázat, normatív támogatás, 
stb. miatt.  
 
Csáki Béla: A bizottsági ülésen megtárgyalásra került, a képviselők belekérdezek. Ha nincs 
észrevétel ezzel kapcsolatban, szavazásra bocsátanám. Aki egyetért a rendelet-módosítással, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2005. (08.18.) Ök. sz. rendelete 

 
az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2/2005.(02.17.) Ök. sz.  

rendelet módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
 
 
 
II. NAPIREND – Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
8/2005. (04.21.) Ök. rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetési zárszámadás 
készítésekor megállapításra került, hogy az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás 
mérséklésére szolgáló keretből megmaradó rész terhére önkormányzatunkat még 535.000.-Ft 
támogatás illeti meg. Ezzel az összeggel központi utasításra zárszámadási rendeletünket 
módosítani kell, ezen belül is a pénzmaradvány sorait. A zárszámadási rendelet szövege nem 
változik, a 4. sz. melléklet változott az összeg miatt.  
 
Csáki Béla: Ez jó hír. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki elfogadja a rendelet-
módosítást, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  



- 3 - 

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2005. (08.18.) Ök. sz. rendelete 

 
az 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló  

8/2005.(04.21.) Ök. rendelet módosításáról 
 
III. NAPIREND – Beszámoló az adóhatóság 2005. I. félévi munkájáról  
 
Csáki Béla: Van-e kiegészítenivaló? Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Szász Józsefné: A bizottsági ülésen elhangzott kérdésekre szeretnénk reagálni. Először is 
2005. január 1-ével egységesítette a Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adóját, 
ami mindenkinek 4.500.-Ft. Ezt tükrözi az 566 darab eddig kiadott határozat is. A 
gépjárműadónál 259 darab határozat készült el. Ez a változásokat tükrözi. A vállalkozók 
kommunális adójával kapcsolatban a beszámolóban elírás történt. 2004-re vonatkozik a 
29.100.-Ft-os előírás.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdése a Testületnek? 
 
Csankovszki Tibor: Vannak olyan esetek, amikor nem lehet behajtani a kommunális adót. 
Ilyenkor mi a teendő. 
 
Dr. Mészáros László: A településen laknak olyan családok, ahol a szülők nem bejelentett 
munkahelyen dolgoznak, így munkabérletiltásról szó sem lehet. Ilyenkor a kommunális adót 
nehéz végrehajtás útján behajtani, mert az az ingatlan végrehajtást jelent, mely tekintettel az 
adótartozás alacsony összegére, igen óvatos és körültekintő eljárást igényel. Tapasztalat, hogy 
jelentősen javul a helyzet az év végére. Az önkormányzat humanizmussal messzebbre jut, 
mint erőszakkal.  
 
Csáki Béla: Ha nincs további kérdés, szavazásra bocsátom a beszámolót. Aki elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
232/2005. Kt. sz. határozata 
Az Adóhatóság 2005. évi I. félévi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A Képviselő-testület a Fülöpjakab Község Önkormányzat Adóhatóságának 2005. év I. félévi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
IV. NAPIREND – A szociális rászorultságtól függő ellátásokról szóló mód. 10/2003. 
(06.19.) Ök. rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? Jegyző úr kiegészíti-e a tervezetet? 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A tervezett rendelet-módosítás 
összhangban van a törvény-módosítással. Az első változás: a rendszeres szociális segélyben 
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részesülők ügyeiben 2006. január 1-től a jegyző fog eljárni. A jogalkotó szándéka, hogy 
próbálja csökkenteni a rendszeres szociális segélyben részesülők számát. Ezt egyénre szabott 
visszaintegrálási terv elkészítésével próbálja megszervezni. Az önkormányzatok feladatává 
teszi azt, hogy létrehozza azt az intézményrendszert, ami foglalkoztatja és visszavezeti a 
munka világába az ebből kiesett embereket, illetve létre kell hozni azt az intézményrendszert, 
amelyik révén ezek az egyéni visszavezetési tervek megfogalmazódnak, érthetőek. A másik 
ilyen változás, új szociális alapintézmény módosítása, neve: szociális információs 
szolgáltatás. Nálunk már működött, hiszen a szociális előadó az egész polgármesteri 
hivatalban rendelkezésre állt, ha bárkinek bármilyen ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
kérelme, kérdése volt. Változás, hogy a korábbi alapellátásokhoz a szociális 
információnyújtás is kapcsolódott. A másik jelentős változás az ápolási díjjal kapcsolatos. A 
szabályozás úgy módosult, hogy 3 szintű lesz, a törvényi feltételek megvalósulása esetére a 
jegyző hatáskörébe fog kerülni 2006. január 1-től, a második esetben a fokozott ápolást 
igénylő személynek fogalmát szabályozza a törvény. Ilyen esetben az ellátás összege 130%-os 
mértékű. Alapesetben megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjjal. A harmadik eset, amikor 
a törvényben meghatározott feltételeknek nem felel meg az ellátást kérő, de a Képviselő-
testület úgy ítéli meg, hogy mégis csak indokolt ápolási díjat megállapítani, akkor a 
Képviselő-testület saját hatáskörében megállapíthatja az ápolási díjat. A bizottsági ülésen 
elfogadásra került ez a javaslat. Köszönöm.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? Ha nincs, szavazásra bocsátom. Köszönöm, egyhangú.  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2005. (08.18.) Ök. sz. rendelete 
 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló 
többször módosított 10/2003. (06.19.) Ök. rendelet módosításáról 

 
III. NAPIREND – Egyebek 
 
V/1. Csáki Béla: Múlt évben elfogadtuk a pedagógiai programot, de a program kiegészítésre 
szorul.  
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az iskolában van olyan sajátos nevelési 
igényű tanuló, akinél az érdemjeggyel történő értékelés helyett a szöveges értékelés indokolt. 
Szakmailag indokoltnak tartom ezt a módosítást.  
 
Polyák Tibor: A szakértői bizottság javaslatot tesz, a tantestület elutasíthatja? 
 
Dr. Mészáros László: A szakértői bizottság a tanulási képességet vizsgálja.  
 
Dr. Jakab Tibor: Mit jelent pontosan, hogy sajátos nevelési igényű gyermek?  
 
Dr. Mészáros László: Igen széles területet jelent, egészen a magatartászavartól a diszgráfiáig 
vagy diszlexiáig, mely fejlesztéssel általában maradéktalanul helyrehozható. A változtatás 
jelentősége, hogy a gyönge osztályzat nem frusztrálja a gyermeket, mely további 
teljesítményromláshoz vezetne, hanem a szöveges értékelés lehetőséget biztosít neki a 
felzárkózáshoz.  
 
Csankovszki Tibor: Lehet részképességkiesése is a tanulónak. Ez azt jelenti, hogy például 
lehet, hogy irodalomból kitűnő, de a matematikában nem jeleskedik.  
 
Dr. Jakab Tibor: Mit jelent ez a szöveges értékelés a gyerekre nézve? 
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Csankovszki Tibor: A gyermeknek nem lesz kudarcélménye, a tanárnak is nagyobb teret 
biztosít.  
 
Dr. Mészáros László: 1-3. osztályban már bevezették ezt a szöveges értékelést általános 
érvénnyel.  
 
Csáki Béla: A Pedagógiai Programot elfogadtuk, de módosítani bármikor lehet, mindig 
közbejöhet valami.  
 
Bertus József: A szakértői bizottság helyileg hol található? Kinek a kezdeményezésére viszik 
el a gyereket a bizottság elé? 
 
Csáki Béla: Kecskeméten van a bizottság. Már óvodás korban kiderül, hogy kell-e vinni. 
Van-e már kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra bocsátom. Aki jóváhagyja ezt a 
kiegészítést, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
233/2005. Kt. sz. határozata 
Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
Pedagógiai Programjának kiegészítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Eötvös József 
Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának kiegészítését tekintettel arra, hogy az a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70.§. (3) rendelkezésével összhangban van.  
 
V/2. dr. Mészáros László: Telekvásárlási igény érkezett. Kapus László a 982 hrsz-ú építési 
telket vásárolná meg. Ismeri a beépítési kötelezettség, a közműfejlesztési hozzájárulásra 
vonatkozó tájékoztatást. A terület egy saroktelek. A vásárló kiskunfélegyházi lakos.  
 
Csáki Béla: Ha tisztában van minden kötelezettséggel, és nincs kérdése a Képviselő-
testületnek, szavazásra bocsátom. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
234/2005. Kt. sz. határozata 
A Fülöpjakab 982. hrsz.-ú építési telek értékesítése 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 982 hrsz-ú építési 
telket -  1/1 tulajdoni arányban - értékesíti      

Kapus László Kiskunfélegyháza, I. ker. 83. sz. alatti lakos részére.  
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa 
le. A telek lakáscélú beépítését visszavásárlási joggal kell biztosítani. 
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3.) Az építési telek vételára: 120 Ft/m2 + 25% ÁFA. A telek vételárán túl a tulajdonszerzőt 
50.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás is terheli a szilárd burkolatú út közműre tekintettel, 
melyet külön közigazgatási eljárás során kell majd megfizetni. 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
V/3. Dr. Mészáros László: A következő Sebők Kálmán kérelme, a 989. hrsz.-ú telket kérte 
megvételre feleségével együtt 1/1 arányban.  
 
Csáki Béla: Vilmányban élnek. Megtetszett neki a környék. Igénybe veszik a szoc.pol.-t. 
Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
235/2005. Kt. sz. határozata 
A Fülöpjakab 989. hrsz-ú építési telek értékesítése 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 989 hrsz-ú építési 
telket -  1/1 tulajdoni arányban - értékesíti      

Sebők Kálmán Vilmány, Kossuth L. u. 13. sz. alatti lakos részére.  
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa 
le. A telek lakáscélú beépítését visszavásárlási joggal kell biztosítani. 
3.) Az építési telek vételára: 120 Ft/m2 + 25% ÁFA. A telek vételárán túl a tulajdonszerzőt 
50.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás is terheli a szilárd burkolatú út közműre tekintettel, 
melyet külön közigazgatási eljárás során kell majd megfizetni. 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal.  
 
V/4. Csáki Béla: A Bács-Kiskun Megyei Közútkezelő Kht.-tól érkezett egy megkeresés 
sebességjelző berendezések telepítése tárgyában. Felolvasom a levelüket. Egy előzetes 
igénybejelentés megtörtént, ugyanis augusztus 11-ig visszajelzést vártak. Ez nem kötelez 
bennünket semmire, visszaléphetünk, ha a Képviselő-testület elutasítja.  
 
Dr. Jakab Tibor: Hová kerülne ez a sebességjelző berendezés? 
 
Csáki Béla: Ebbe a központi kanyarba.  
 
Polyák Tibor: Ez a berendezés mindkét irányból mérné a sebességet? 
 
Csáki Béla: Erről még nem esett szó, de a felvetődött kérdéseket tisztázzuk a Közútkezelővel.  
 
Seres István: Láttam már ilyen berendezést, sajnos az emberek nem foglalkoznak vele.  
 
Kürtösi József: Nekem inkább pozitív tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban.  
 
Dr. Mészáros László: Amíg nincsenek pontos adatok a berendezés értékéről, addig javaslom, 
hogy a Képviselő-testület ne kötelezze el magát.  
 
Csáki Béla: Tehát akkor ez tájékoztatás jellegű volt, kötelezettségvállalás nem történt.  
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V/5. Csáki Béla: Levelet kaptunk a kiskunfélegyházi Tűzoltóságtól. Felolvasom. Tavaly is 
volt emlékfutás, örültek, amikor a fülöpjakabi gyerekek csatlakoztak hozzájuk. 
Megvendégeltük őket amennyire lehetett. Most kifejezetten anyagi támogatást kérnek. Ez 
nemes cselekedet, javaslom, hogy támogassuk.  
 
Dr. Mészáros László: Működési célú támogatás előirányzat keretösszege 1 millió forint volt, 
ebből eddig 800.000.-Ft-ot kimerítettünk.  
 
Polyák Tibor: Ez a konferenciához tartozik, vagy lesz még egy külön tanácskozás? 
 
Csáki Béla: Egyelőre nem tudom, de folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szervezőkkel, 
megkérdezzük. Kérdezném a Képviselő-testületet, mekkora összeggel támogassuk a kérelmet.  
 
Dr. Jakab Tibor: 30.000.-Ft 
Polyák Tibor: 20.000.-Ft 
Bertus József: 30.000.-Ft 
Csányi István: 30.000.-Ft 
Csankovszki Tibor: 20.000.-Ft 
Seres István: 20.000.-Ft 
Kürtösi József: 30.000.-Ft 
Csáki Béla: 30.000.-Ft-ot javaslok. Mivel öt 30.000.-Ft-os javaslat van, ennyivel támogassuk 
a kérelmet. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 2 tartózkodással elfogadta a 
Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 2 tartózkodással a közvetkező határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
236/2005. Kt. sz. határozata 
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóság kérelme 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóságát 30.000.-Ft 
támogatásban részesíti a 2005. évi Tűzoltó Emlékfutás megrendezése céljából. 
A támogatási összeg kifizetését az „5.) Átadott pénzeszközök – működés 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  
Határidő: azonnal 
 
V/6. Csáki Béla: Az Alfa ’94 Szabadidős Klubtól érkezett egy kérelem a Szüreti bállal 
kapcsolatban. Felolvasom. Aránytalanul magasnak tartom az összeget, hiszen bevételek is 
származnak a rendezvényből. Sokan jönnek más településekről, határt lehetne szabni, hogy 
csak a helybeliek jöhessenek táncolni. Kérném a Képviselő-testület véleményét, javaslatait! 
 
Kürtösi József: Szerintem nem kellene megkülönböztetni a helybeli-nemhelybelieket. Nem 
mondhatjuk, hogy ne jöjjenek. Ugyanígy gondok vannak a ruhákkal is. Egy gyereknek 
nagyon nehéz megmagyarázni, hogy nem jöhetsz táncolni, mert a szülőknek nincs pénzük 
ruhavarratásra.  
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Dr. Mészáros László: Javaslatom lenne egy olyan ruhakészlet létrehozása, ami hozzáférhető 
az óvoda, az iskola és civil szervezetek számára, de az önkormányzat tulajdonában maradna. 
Ki lehetne kölcsönözni, nem vesznének el. Ha a közművelődési tevékenység kiforrja magát 
annyira, hogy lesz egy tánccsoportunk, ezek a ruhák erre a célra is jók lennének.  
 
Kürtösi József: Nagyon sok ruha eltűnt, mert nincs tárolási lehetőségünk. A ruhák a 
szereplőknél vannak, de a szülők letagadják őket.  
 
Polyák Tibor: Nem indokolt a nagy összeg adása, mert minden évben egyre többet fognak 
kérni. Később nem tudjuk majd megadni. Kisebb összeget javaslok.  
 
Csankovszki Tibor: A kérelemben a kiadás mellett nem tüntették fel a bevételt. A 
ruhakérdést meg kell oldani. A támogatási kérelem összege szerintem is túl magas.  
 
Polyák Tibor: Az italokon nagy haszon van. Nem biztos, hogy a vállalkozónak olyan drágán 
kellene árulnia.  
 
Csáki Béla: A vendéglátósok eddig is jól teljesítették a feladatukat.  
 
Csányi István: Nem megoldás, hogy ekkora kölcsönzési díjakat fizetünk ki, viszont ha 
akarjuk, hogy ez a rendezvény megmaradjon, lépni kell, ruhákat kell varratni.  
 
Csankovszki Tibor: Más támogatókat kerestek-e a rendezők?  
 
Kürtösi József: Igen, állandó támogatónk még a Fornetti, akik péksüteményeket ajánlanak 
fel, de készpénzzel nem támogatnak.  
 
Csáki Béla: Kap támogatást azért a falu lakosságától is, akik a tombola nyereményeit 
összeadják. Mi a javaslata a Képviselő-testületnek? 
 
Csáki Béla: Az összeg iránti javaslatokat kérném. 
 
Dr. Jakab Tibor: 70.000.-Ft 
Polyák Tibor: 80.000.-Ft 
Seres István: 80.000.-Ft 
Csankovszki Tibor: 80.000.-Ft 
Bertus József: 80.000.-Ft 
Csányi István: 80.000.-Ft 
Kürtösi József: tartózkodom.  
Csáki Béla: Én is 80.000.-Ft-ot javasolok, plusz a megvendégelés: 1-1 szál virág, 1-1 db 
csoki. Tehát, aki egyetért azzal, hogy a Szüreti bálat 80.000.-Ft összeggel támogassuk, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 1 tartózkodással elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
237/2005. Kt. sz. határozata 
Alfa ’94 Szabadidős Klub támogatásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa ’94 Szabadidős Klubot 80.000.-Ft 
támogatásban részesíti a 2005. október 1-i Szüreti Bál megrendezése céljából.  
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A támogatási összeg kifizetését az „5.) Átadott pénzeszközök – működés 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 
Határidő: azonnal.  
 
V/7. Csáki Béla: Tájékoztató jellegű témák következnek. Megkeresett bennünket a Caminus 
Rt. Egy ajánlatot küldtek, amiben az energiatakarékossággal foglalkoznak. Ez olyan 
konstrukció, amelyben az energiatakarékosság a fő cél. Végeztek egy ingyenes felmérést. 
Felolvasom az ajánlatot. Ezt tegnap kaptuk meg. A mostani fogyasztás 2 KW és 25 W. Az új 
lámpatestekkel 1 KW 345 W lenne. 33,6% a takarékosság. A 7 wattos égő a 60-asnak felel 
meg. Holnap jön a vezető, részletesen meg fogunk beszélni mindent. Visszajelzést várnak.  
Érdemes-e foglalkozni a témával?  
 
Dr. Mészáros László: Itt arról van szó, hogy ennek a költségét megelőlegezik nekünk, majd 
3 vagy 10 év alatt kell visszafizetni abból a megtakarításból, ami a fogyasztásból származik.  
 
Seres István: Sok lenne a kicserélendő égő. Ennek nagy a költsége, nem tartom fontosnak.  
 
Dr. Mészáros László: Úgy néz ki, mintha még 2-3 évig nem valósítottuk volna meg a cserét. 
Ugyanannyit fogunk fizetni. Javaslom, hogy szerződési ajánlat ismeretében tárgyaljuk újra a 
témát.  
 
Csáki Béla: Ha van valami fejlemény, akkor beszélünk róla.  
 
V/8. Csáki Béla: Mint azt a Képviselő-testület látta, a járda építése elkezdődött. Próbáltuk a 
legkedvezőbb árakat elérni. Reméljük, jó minőségű lesz. A közművek áthelyezése már 
megtörtént.  
 
Seres István: A kapu a lécezéssel együtt került 180.000.-Ft-ba?  
 
Csáki Béla: Nem, csak a lakatosmunka.  
 
Seres István: A járda tehát a kereszttől a doktor úrékig lesz?  
 
Csáki Béla: Igen, akadálymentesítésnek megfelelően.  
 
V/9. Csáki Béla: Az István Király utca aszfaltozása szeptember 30-ig biztosan kész lesz. 
Addig van a szerződés határideje.  
 
Seres István: Akkor a javításokat is elvégzik? 
 
Csáki Béla: Igen, az aszfaltozással egyidejűleg kezdik.  
 
V/10. Csáki Béla: A Közösségi házban parkettázni szerettünk volna, erre 200.000.-Ft volt 
tervezve, de csőtörés történt. Ehhez a bajhoz hozzájárult, hogy leszakadt a vízmelegítő. A 
vizesblokkot teljesen ki kell cserélnünk, valamint egy mosogatót is szeretnénk behelyezni, 
ahol az ételeseket el tudják mosni.  
 
V/11. Seres István: Megszavazta a testület, hogy a két tanyagondnoki autónak átalakítjuk a 
garázst. Hogy áll ez most?  
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Csáki Béla: Jövő héten készen lesz a garázsajtó, melyet meg kellett magasítani, hogy az autó 
beférjen. Ezzel egy időben az udvart is rendbe fogjuk tenni.  
 
V/12. Csáki Béla: A 0109. hrsz.-ú (Csuka dűlő) mezőgazdasági útépítés pályázatunkra 
megkaptuk a hivatalos értesítést a közel 60 millió Forint támogatás elnyeréséről. A szükséges 
további intézkedéseket a pályázatíró céggel együtt megtettük a szerződéskötéshez. A 
szerződéskötés után kell a közbeszerzési eljárást lebonyolítani, melyet a pályázatíró cég által 
megbízott ügyvéd fog elkészíteni. Az Önkormányzat feladata lesz az út területének 
pontosítása, 8-10 magántulajdonossal kell megállapodni a területek rendezéséről.  
 
V/13. Csáki Béla: Volt már szó róla, Tajti Sándorral le kell rendezni az utat, ami most az 
újonnan aszfaltozásra kerülő utca folytatása. Megvan a mérnöki munka része. Beszéltem a 
Sanyival, kb. 100.000.-Ft-os nagyságrendű lesz az összeg. Kértem ajánlatot a 
telekelosztáshoz, de ott van mögötte, hogy ha belterülethez vonjuk, akkor meg kell fizetni a 
földvédelmi járulékot. Úgy oldotta meg a mérnök ezt a munkarészt, hogy az új telkek 
kialakítása kapott egy tömböt, helyrajzi számot az úttal együtt. Így már nem kell 
telekmegosztást kérni.  
 
Bertus József: Szó volt egy cseréről.  
 
Csáki Béla: A csere nagyon megbonyolítja a dolgokat.  
 
V/14. Csáki Béla: A parlagfűről nagyon sok szó esik a médiákban. Fülöpjakabon is tegnap 
volt egye ellenőrzés, elég sok gazos területet észleltek. Bírságot szabnak ki és lekaszáltatják. 
Két hét múlva ismét jelentkeznek, a tarlókat fogják megnézni, és a tulajdonosokat nagyon 
megbüntetik.  
 
Dr. Mészáros László: A Közigazgatási Hivatal heti jelentést kér a parlagfű irtására megtett 
intézkedésekről. Belterületen már megkezdtem az első felszólítások kiküldését, sőt a 
határidőn belül a lakosok többsége már teljesítette is. Külterületen – itt a Talajvédelmi 
Szolgálat és a Földhivatal dolgozói járnak el – is történtek már ellenőrzések. Itt meg kell 
továbbá jegyezni azt is, hogy mind a bírság kiszabásra, mind a kényszerkaszálásra akár egy 
éven belül többször is sor kerülhet.  
 
Csáki Béla: Az önkormányzatnak nem feladata, hogy figyelmeztesse a tulajdonosokat, de az 
ezzel kapcsolatos hirdetmény kint van a hirdetőtáblákon. Van-e valami kérdés ezzel 
kapcsolatban?  
 
V/15. Csáki Béla: Augusztus 20-ával kapcsolatosan a Hírvivőben olvashattatok. Dél körül 
lesz egy kis ünnepség, egy megemlékezés, de a többi részében kötetlen programok 
szórakoztatják a megjelenteket.  
 
V/16. Dr. Mészáros László: A bizottság ülésén szóba került, hogy magasak a közterület-
használati díjak. A kirakodó vásárt tartó emberek panaszkodnak. A másik: ha lehetőség van 
rá, akkor a piaci kirakodás árát kellene enyhíteni.  
 
Csáki Béla: Amikor megállapítottuk az árakat, a szomszéd települések áraihoz viszonyítottuk 
a miénket. Búcsúsok nálunk nem sokan vannak. Szerintem térjünk vissza erre a következő 
ülésen.  
 
V/17. Dr. Mészáros László: A Gyermekjóléti Szolgálatról kell néhány szót ejteni. Volt már a 
Képviselő-testület előtt. A jelenlegi keretek között Kunszállással közösen, egy főállású 
dolgozóval oldjuk meg ezt a kérdést. 3 lehetőség merült fel. Az egyik, hogy Kunszállással 
továbbra is közösen alkalmazunk alkalmazottat. A másik lehetőség, ami jelentős 
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költségtöbblettel járna: Fülöpjakab alkalmaz önállóan egy főállású alkalmazottat. A harmadik 
lehetőség, hogy a fülöpjakabi iskola egyik pedagógusa megbízási szerződéssel vállalná a 
gyermekjóléti szolgálat betöltését. Ennek több előnye van, például a költségmegtakarítás. 
Ebben egy elvi döntés szeretnék kérni a Képviselő-testülettől.  
 
Dr. Jakab Tibor: Maradjon az első határozat.  
 
Seres István: Ha Hatvani Mónikát választjuk, mi van akkor, ha nem felel meg a 
feltételeknek?  
 
Dr. Jakab Tibor: Ha Mónikával olyan feltételeket szabnak a félegyháziak, hogy azokat nem 
lehet teljesíteni, akkor még mindig lehet a másik megoldás.  
 
Dr. Mészáros László: Ha már alkalmazzuk Hatvani Mónikát, már egy részét teljesítettük a 
feltételeknek. További feltétel például, hogy egy (alvó) helyettes szülői hálózatot kell 
létrehoznunk, három emberrel, akik helyettes szülői tanfolyamot elvégeznek, és működési 
engedéllyel rendelkeznek.  
 
Seres István: Ha mi ezt a megoldást választjuk, akkor Kunszálláson is ki kell alakítani 
ugyanezt?  
 
Dr. Mészáros László: Igen.   
 
Csáki Béla: A kistelepüléseken csak így tudják megoldani.  
 
Dr. Jakab Tibor: A legjobb lehetőség az lenne, ha Hatvani Mónika végezné ezt a munkát.  
 
Csáki Béla: Ha Kunszállással közösen végezzük, sokkal drágább, mint ha helyben oldanánk 
meg. Úgy látom, hogy a többség Hatvani Mónikát javasolja.  
 
VI. KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK 
 
VI/1. Csáki Béla: Akinek valamilyen észrevétele, kérdése van, tegye fel.  
 
Kürtösi József: A lomtalanítással kapcsolatban kérdezném, hogy mekkora mennyiség gyűlt 
össze.  
 
Csáki Béla: 6,8 tonna körüli mennyiség. 127.000.-Ft-ot fizettünk szállítási költségként.  
 
Csankovszki Tibor: Az üveget nem vitték el. Azért nem, mert nem volt zsákba téve? 
 
Dr. Mészáros László: Ezeket érdemes volna a szelektív hulladékgyűjtőbe beledobni.  
 
VI/2. Dr. Mészáros László: Az elektromos hulladékok gyűjtéséről szóló 264/2005. 
Kormányrendelet 2005. augusztus 16-án lépett hatályba. Ez mind a gyártókra, mind a 
forgalmazókra kötelezettségeket állapít meg az elektronikai termékek hulladékainak 
visszagyűjtésére. Van azonban olyan kötelezettség, ami az önkormányzatot terheli, ez pedig a 
helyi hulladékgazdálkodási tevékenység helyszínének kijelölése. Az önkormányzat feladata 
tehát gondoskodni arról, hogy a településen legyen jogszerűen kialakított helyszíne az 
elektronikai hulladékok gyűjtésének. Ez jelentős teher lesz, hiszen az ilyen veszélyes hulladék 
gyűjtésére legalább hulladékudvart kell létrehozni, melynek minimális műszaki feltételei az 
5/2002. KvVM rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az előterjesztésben olvasható ennek a 
kivonata.  
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Csáki Béla: Ez jelentős kötelezettséget ró az Önkormányzatra, és nem tudok róla, hogy pénz 
biztosított-e hozzá az állami költségvetés.  
 
Dr. Mészáros László: A kormányrendelet csak a feladatot telepítette az önkormányzathoz, 
forrást nem biztosít, ebből következőleg az állami költségvetési törvény által biztosított állami 
hozzájárulás terhére kell megvalósítanunk.  
 
Csáki Béla: Ha a Képviselő-testület is egyetért, érdemben ne hozzunk e tárgyban most 
döntést, hiszen forrás hiányában nem áll módjában az önkormányzatnak ilyen költségeket 
vállalni. Ehhez kétségtelenül előre tervezett költségvetési pénzre lenne szükség.  
 
VI/3. Csáki Béla: Fülöpjakabon van néhány külterületi út, ahol az útra besarjadt ágak és 
aljnövényzet már akadályozza a közlekedést. Közútkezelői felelősségünk az utak állapotának 
karbantartása, így várhatóan az utak szélének takarítására szerződést fogunk kötni egy 
vállalkozóval.  
 
VI/4. Seres István: Jeleztem, hogy a Szegedi Vasútszolgáltatónak kellene levelet írni, hogy 
biztosítsanak részünkre 1000-1500 m3 vasúti követ. Levélben kell megrendelni a 
mennyiséget. Foglalkozzunk-e vele?  
 
Csáki Béla: Ezen a szakaszon csak szennyezett köveket tudnának adni. Várjuk vele, mert 
jövőre lesz a tiszta kavics.  
 
Seres István: Szerintem mindenféleképpen írnunk kellene nekik, mert így nem vesznek 
bennünket nyilvántartásba, és nem kaphatunk követ jövőre sem.  
 
Csáki Béla: Nem véletlenül nem kell a környező településeknek. A fuvar is sokba kerülne. 
Szerintem térjünk vissza később erre.  
 
Csáki Béla: Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, berekesztem a Képviselő-testületi ülés 
nyilvános részét.  
 
K.m.f.  
 
 
  Csáki Béla      dr. Mészáros László 
          polgármester       jegyző 


