
- 1 - 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. szeptember 15-én, 
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.) A Caminus Rt. ajánlata az Önkormányzat és intézményei elektromos 
rendszerének felújítására  
Előadó: Seres József Caminus Rt.   

2.) Beszámoló az általános Iskola és Óvoda 2004/2005-ös tanév munkájáról és a 
2005/2006-os tanév beindításáról 
Előadó: Lovasné dr. Polyák Erzsébet iskolaigazgató, Nagy Erika vezető óvónő 

3.) Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről 
Előadó: Bakró Tibor elnök 

4.)  Előterjesztés az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyének kijelölésére 
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 és a vendégeket. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásával került sor az összehívásra. Térjünk rá az 1. napirendi pontra.  
 
I. NAPIREND – A Caminus Rt. ajánlata az Önkormányzat és intézményei elektromos 
rendszerének felújítására 
 
Csáki Béla: Üdvözlöm a Caminus Rt. képviselőjét, Seres Józsefet. Megkérem, számoljon be 
az ajánlatáról.  
 
Seres József: Köszöntöm a Képviselő-testületet. Ez a technika 7 éve jelent meg először az 
országban a közvilágítás konstrukciójával. Az országban ekkor több polgármester 
megkeresett bennünket, hogy gondjaik vannak a beltéri világítással. Sajnos évek óta 
nincsenek pályázati lehetőségek a világítás korszerűsítésére. Ezt a beruházást csak 
önkormányzatok és intézményeik vehetik igénybe. Ezekkel a Tungsram égőkkel 40%-os a 
megtakarítás. A cégünk 10 évre vállal garanciát az égőkre. A referenciaanyagot itt hagyom. 
Ez az önkormányzatnak nem jelent kiadást. 3-10 éves futamidőre lehet választani a 
szerződéskötést, annyi idő alatt lehet visszafizetni. Havonta nem kell többet fizetni, a 
megtakarítás összegéből 10 év alatt kifizetődik. A gyakorlatban a kivitelezés egy fényterv 
elkészítésével kezdődik. Utána egy látványterv, ami alapján kerül sor az égők felhelyezésére. 
Megjelenik a tervben az égők fajtája is. Az új lámpatestek nem fognak a régiek helyére esni, 
ezért a tervben benne van a teljesen új vezetékrendszer kiépítése rézvezetékekkel. Ha van 
törött kapcsoló vagy konnektor, azt is kicseréljük. Fontos, hogy az átadásnál egy 
érintésvédelmi jegyzőkönyv készül, ami minden intézményre külön vonatkozik, és 3 évig 
érvényes. Az árajánlat tartalmazza az iskolában és az óvodában törtért felméréseket. 
Számszerű adatok szerint a beruházás összege 4,4 millió forint, 41 %-os településszinten a 
megtakarítás. 10 éves futamidő alatt 53.000.-Ft + Áfát kell fizetni az összes intézményre. Az 
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összes leszerelt lámpatestet visszaadjuk az önkormányzatok tulajdonába, azokból bevételi 
forrás is lehet. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése? 
 
Csáki Béla: Teljesítmény-lekötést kérünk, de az nem világításra, hanem bojlerekre, automata 
mosógépekre, villanytűzhelyekre vonatkozik. A Démásznak nagyon magas a tarifája. A 
közvilágításban a Démásszal voltak problémák. Az eszközállományt béreljük.  
 
Seres József: Polgármester úr mondta, hogy lesz tüdőszűrés. A teljesítmény-lekötést egy új 
jogszabály miatt 1 napra is lehet kérni, ennek összege 4.000.-Ft. A 4. évtől kezdve van egy 
módosító szerződés, a nyilvántartott érték 1 %-áért visszakapja az önkormányzat a rendszert. 
98 %-ban a 10 éves futamidőt választják, ugyanis ha áremelkedés történik, abból még plusz 
megtakarításuk is van.   
 
Csáki Béla: Lényeges az energia megtakarítás. A Polgármesteri Hivatalban 13 éve történtek 
lámpatestcserék. Annyira elhasználódtak, hogy ideje lenne már újra megtenni. Ebben látok 
fantáziák, úgyhogy a cserét javaslom.  
 
Seres József: Meglepő dolgot tapasztaltunk. Megtudtuk, hogy a bölcsődékben lévő normál 
égők folyamatos világításánál a gyerekek megvakulnak. Ezért előírás, hogy a bölcsődékben 
csak indirekt világítást lehet felrakni.  
 
Dr. Mészáros László: Ez dologi kiadásként leírható? Ez most vállalkozási-építési és szerelési 
beruházásnak, vagy bérlet-szolgáltatásnak lesz feltüntetve? Ha a szolgáltatás, vagy 
termékbeszerzés-részletvétel a szerződés tartalma, akkor 2 millió Ft felett közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni.  
 
Seres József: Ezt nem szolgáltatásnak, hanem építőipari tevékenységnek minősítették, ezért 
nem beszéltem közbeszerzésről. Ez nem hitel, hanem bérleti konstrukció.  
 
Polyák Tibor: Mennyi jelenleg az iskola és az óvoda éves fogyasztása? Vagy ez az 53.000.-
Ft az összes fizetnivaló havonta?  
 
Csáki Béla: Igen, 53.000.-Ft az összes.  
 
Polyák Tibor: Ugyanannyit fogunk fizetni továbbra is?  
 
Seres József: Igen, de a megtakarításból finanszírozzák. A vezetékek cseréjénél a 
gerincvezetékhez nem nyúlunk, csak a többit cseréljük le kizárólag rézvezetékekre.  
 
Seres István: Ki fogja kifizetni a vezetékcsere miatti falvésés rendbehozatalát?  
 
Seres József: Az árban benne van egy egysoros egészségügyi festés.  
 
Csáki Béla: Ha sok probléma lenne vele, kezdhetjük ezt 2006-ban is.  
 
Seres József: 1 terem kb. 1 óra alatt készül el, tehát az iskolában 3-4 nap alatt végeznénk.  
 
Görögné Makai Klára: Jó ötletnek tartom a lámpatestek cseréjét, mert a tantermekben és a 
tornateremben is rossz a világítás.  
 
Csáki Béla: Sajnos sok a hagyományos égő, a Teleháznál is rossz a világítás.  
 
Seres József: A tornateremben védőráccsal együtt rakjuk fel az égőket.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A csere a gyermekek érdekeit szolgálja. Nem azt 
mérlegelném, hogy mennyibe kerül, hanem hogy mik az előnyei.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra bocsátom az ajánlatot. 
Aki egyetért a lámpatestek cseréjével, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
244/2005. Kt. sz. határozata: 
Caminus Rt. ajánlata az Önkormányzat és  
intézményei elektromos rendszerének felújítására 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a Caminus Rt. ajánlatát – az önkormányzat és 
intézményei elektromos rendszerének felújítása tárgyában – elfogadja.  

1.) A 2005. évre eső 53.000.-Ft/hó bérleti díjat a 2004. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítja az Önkormányzat.  

2.) Felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék a 10 éves futamidő tartamára arról, hogy a 
2006. évtől kezdődően a jelen kötelezettségvállalásból fakadó havi 53.000.-Ft bérleti 
díj az Önkormányzat éves költségvetésébe beépítésre kerüljön.  

Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
   dr. Mészáros László jegyző 
 
II. NAPIREND – Beszámoló az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 2004/2005-ös 
tanév munkájáról és a 2005/2006-os tanév beindításáról 
 
Csáki Béla: Az anyagot megkapták a Képviselők. Van-e valami kiegészíteni valója a 
beszámoló készítőinek?  
 
Seres István: Olvastam, hogy 1 főt felvettek. Nem láttam a hirdetést az újságokban.  
 
Görögné Makai Klára: Mivel egy ideig elláttam az igazgatói posztot, a helyemre kellett egy 
pedagógust felvenni. A hirdetés pedig az Oktatási Közlönyben jelent meg.  
 
Polyák Tibor: Mekkora költség lenne, ha más nyelvet is tanulhatnának a gyerekek? A sajátos 
nevelésű gyerekek létszáma magas. Máshol is ennyire magas az arány?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A gyerekeket ismerve, ha belépne az angol, mindenki azt 
választaná. Sajnos ebből a kis létszámból nem lehet csoportbontást végezni, a költsége pedig 
hatalmas lenne. Középiskolában nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyelvtanulásra, abból a 
csoportlétszámból meg is lehet oldani a csoportbontást.  
 
Görögné Makai Klára: A tanulók 25%-a sajátos nevelésű. Országosan is ez az arány. 
Általában az 1-2-3. osztályos gyerekeknél fordul elő.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A sajátos nevelésű nem azt jelenti, hogy fogyatékos, hanem 
segítségre van szüksége, hogy könnyebben végezze az iskolai feladatokat. Ezt inkább játékos 
gyakorlatokkal segítik elő.  
 



- 4 - 

Csáki Béla: Az önkormányzat magasabb normatívát kap e gyerekek után. A félreértések 
elkerülése végett nem az a cél, hogy minden gyerek sajátos nevelésű legyen. Viszont sok 
szülő rájött arra, hogy ez hatalmas segítség a gyermekeik számára.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Ez nem negatív minősítés, ez egy felzárkózási lehetőség, és a 
gyerekek így is fogják fel. E miatt soha senkit nem ért megkülönböztetés az iskolában.  
 
Nagy Erika: Az óvodában is szeretik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat.  
 
Dr. Mészáros László: Az iskolatejjel kapcsolatban annyit, hogy a mostani szerződésünk jogi 
szabályozása szerint nincs lehetőség heti kettőnél több kakaórendelésre. Az óvoda 
beszámolójával kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a testületet, hogy három olyan 
játszóeszközünk van, amit bontásra ítéltek, a többi javítható lesz.  
 
Kürtösi József: Az oviban fogynak a gyerekek. Fennáll-e az a veszély, hogy elfogynak a 
gyerekek? 
 
Nagy Erika: Sajnos a veszély mindig fennáll. Amíg az önkormányzat finanszírozza, addig 
nincs baj. Jövőre még tudjuk tartani ezt a létszámot, de utána már borús a helyzet. Ez 
ugyanúgy átvetődik az iskolára is.  
 
Csáki Béla: Kiskunfélegyháza célja a többcélú társulással, hogy az iskoláiba gyerekeket 
szerezzen. Ez nem szolgálja a fülöpjakabi gyermekek érdekeit, hiszen az is fontos, hogy 
milyen távolságban éri el az oktatási intézményt a gyermek. Inkább abban bízom, hogy 
sikerül növelni a gyermeklétszámot községünkben, egy háromgyermekes család itt fog 
építkezni például.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Pestszentlőrincről költözött ide egy háromgyerekes család. 
Ezek a fővárosi kislányok nagyon örültek, hogy ilyen szép iskolába kerültek.  
 
Nagy Erika: Az udvari játékokat egy egri cég hozta, akik azt mondták, hogy Eger óvodái 
elbújhatnak a miénk mellett.  
 
Seres István: A gyöngykavics mennyire felel meg a játékok alá? 
 
Nagy Erika: Nagyon pozitívok a tapasztalatok. Egy hátránya van, hogy nagyon poros, de ez 
mindenhol így van. A szélére viszont ki kell találni valamit, mert a gyerekek szétrugdossák a 
kavicsot. Megköszönöm, hogy az önkormányzat felvállalta a játékok telepítését.  
 
Csáki Béla: Továbbra is kérem, a gyermekek oktatása úgy haladjon, hogy a fülöpjakabi 
iskolából is bármelyik középiskolába el tudjanak menni a tanulók tovább tanulni. Az 
önkormányzat megtette, amit tudott. Elkészült az iskolaudvaron a sportpálya, meg lehet venni 
a festéket a jelek felfestéséhez. Köszönjük az óvoda és iskola munkáját. Továbbra is 
lelkiismeretesen végezzék a munkájukat. Köszönöm. Aki elfogadja a beszámolót, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
245/2005. Kt. sz. határozata: 
Az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda  
2004/2005-ös év munkájáról és a 2005/2006-os  
tanév beindításáról szóló beszámoló 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
beszámolóját elfogadja.  
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 
III. NAPIREND – Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről 
 
Csáki Béla: Bakró László helyettes jelent meg. Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban?  
 
Polyák Tibor: 1. Általánosságban jelent meg a tájékoztatóban, hogy a csapat a 
középmezőnyben szerepel. Ez hányadik helyezést jelent? 2. Az önkormányzat támogatása hol 
helyezkedik el az egyéb támogatók sorában? 3. Az augusztus 20-i rendezvénybe – ha ezt a 
hagyományt folytatni kívánják – nem lenne érdemes bevonni a civil szervezeteket?  
 
Bakró László: A középmezőny azt jelenti, hogy az 1. évben 6., 2. évben 4., 3-4-5. évben 
utolsók lettünk. A vasárnapi meccsek a játékosoknak nem jók, folyamatosan vereséget 
szenvedtünk. Most szombaton volt egy meccs, javult a tendencia. Sajnos a támogatók száma 
csökken. Egy bajnokságra a nevezési díj 60.000.-Ft. Lesz egy nagy támogatónk, aki a csapat 
mezét vásárolja meg. Ezen kívül kisebb támogatóink vannak még, de az önkormányzat a 
támogatásoknak 2/3-át adja. Az augusztus 20-i rendezvény jól sikerült. Elejében úgy volt, 
hogy a civilekkel együtt szervezzük, de később már senki nem ment a másik után. A 
rendezvénnyel kapcsolatban minden ötletet szívesen várunk és veszünk.  
 
Dr. Jakab Tibor: A sportsérülések száma jelentősen csökkent. Ez jó hír, de mi az oka? Több 
az edzés, jobban bemelegítenek a csapattagok? Új az edző? Ki az?  
 
Bakró László: 2003. óta Molnár József az edző. Sokan kijárnak az edzésekre, ennek 
köszönhető, hogy kevesebb a sérülés. Igaz, hogy heti egyszer, pénteken délután van edzés a 
munkahelyek miatt. A keddi edzéseket nem tudom, megtartják-e.  
 
Csáki Béla: Látom, hogy egyre több fiatal van a csapatban.  
 
Bakró László: Az iskolások közül 20-an is kint szoktak lenni az edzéseken.  
 
Dr. Jakab Tibor: Mekkora a csapat létszámának kerete? 
 
Bakró László: 20 fő. Van egy félegyházi is köztünk. Ekkora létszám elég.  
 
Csáki Béla: Azt kívánom, hogy küzdjön így továbbra is a csapat. A lelkes embereknek való 
ez a sport.  
 
Bakró László: Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Miniolimpiára pályázunk. A 
jelentkező csapatok közül nekünk van a legkisebb költségvetésünk.  
 
Csáki Béla: Köszönöm. Mivel ez egy tájékoztató, határozatot nem hozunk benne.  
 
IV. NAPIREND – Előterjesztés az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyének kijelölésére 
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Dr. Mészáros László: A kereskedők közül 1 felvállalta az elektronikus hulladékok gyűjtését, 
de az önkormányzatoknak hulladékgyűjtő helyet kell kialakítaniuk. Ezt a jegyző 
hulladékgazdálkodási feladata és hatásköre tartalmazza, a jegyzőnek egy javaslattételi 
kötelezettsége van a Képviselő-testület felé, hogy a helyet jelölje ki. Tehát a testületnek 
hulladékgyűjtő udvart kell kijelölnie. A jogszabály melléklete megjelöli, milyen minimális 
felszereltséggel kell rendelkeznie ennek az udvarnak: legalább 2 méter magas kerítéssel 
körbezárva, teherforgalom számára megfelelő kapuval, portaépület, konténer, szociális 
helyiségek stb.  
  
Csáki Béla: Hol legyen az udvar? Javaslom, napoljuk el a kérdést, mivel ennek magas a 
költsége.  
 
Seres István: Egyetértek a javaslattal.  
 
Csáki Béla: Köszönöm, egyelőre sajnos nincs rá pénzünk.  
 
Bertus József: Nem az üzletek veszik vissza ezt a hulladékot? 
 
Dr. Mészáros László: Először így volt, de később átruházták a feladatot arra a cégre.  
 
V. NAPIREND – Egyebek 
 
V/1. Csáki Béla: Tisztelettel üdvözlöm körünkben dr. Simon Tamás ügyvéd urat, aki az 
AVOP pályázatunk benyújtásával és bonyolításával megbízott HBF Hungaricum Kft. 
alvállalkozója és ennél fogva a pályázatunk közbeszerzési eljárását fogja segíteni. Ismert a 
Képviselő-testület előtt, hogy elhatároztuk a Csuka dűlő szilárd burkolattal való ellátását, 
melyre az AVOP alapból uniós támogatást is nyertünk. Elérkezett az a pillanat, amikor le kell 
bonyolítanunk azt a közbeszerzési eljárást, mely eldönti, hogy ki legyen a beruházás 
kivitelezője. Ehhez fogjuk igénybe venni ügyvéd úr szakértelmét, aki már lényegében 
előkészítette nekünk a kezdő dokumentumokat. Előterjesztésemben a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság tagjaira tettem javaslatot, akikre vonatkozóan, ha úgy látjátok, módosító 
indítványokat is várok. Itt tudni kell, hogy komoly összeférhetetlenségeket állapít meg a Kbt., 
melyeknek meg kell felelnünk. Kérdezem, hogy van-e valakinek módosító indítványa a 
jelöltek személyére vonatkozóan? Köszönöm szépen, megállapítom, hogy nincs. 
Előterjesztésem tartalmazza továbbá a beruházás lényeges műszaki tartalmát, melyek 
útmutatásul szolgálnak majd mind a közbeszerzési bizottságunknak, mind az ajánlattevőknek. 
Az előterjesztés ismeretében kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kiegészítésetek? 
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy nem volt. Az előterjesztés ismeretében szavazásra 
bocsátom a mellékelt határozat-tervezet elfogadását. Kérem, aki a 246/2005. Kt. számú 
határozattal egyetért, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangúlag elfogadtuk a 
határozatot.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
246/2005. Kt. számú  h a t á r o z a t a : 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság megválasztásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat le a Fülöpjakab külterületi 
0109. hrszú mezőgazdasági út teljes körű kivitelezése érdekében. Az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő a Kbt. 22.§(1) bek. d) pontjának rendelkezése alapján tartozik a törvény hatálya 
alá és az Önkormányzat a Kbt. 299. § (1) bek. a) pont alapján a negyedik rész, 44. cím szerinti 
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egyszerű közbeszerzési eljárást alkalmazza. A közbeszerzés becsült értéke nettó 57.400.000.-
Ft., egybeszámítási kötelezettség nem áll fenn. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, figyelemmel a Kbt-re, illetve a Fülöpjakab 
Község Önkormányzatának rendeletében előírtakra is, 4 fős Közbeszerzési Bírálóbizottságot 
(bírálóbizottság) hoz létre. A bírálóbizottság munkájában dr. Simon Tamás ügyvéd, 
közbeszerzési tanácsadó, az önkormányzat képviselő testületének képviseletében, 
tanácskozási és javaslattételi joggal vesz részt.  
A bírálóbizottság tagjainak felkéri az alábbi személyeket, akik a tisztség elfogadásáról külön 
is nyilatkoznak.  

1.  név:   Bertus József  
lakcím: 6116, Fülöpjakab, Templom u. 19.  
a.n.:  Paróczai Mária 
státusa  képviselő 

2.  név:   dr. Mészáros László  
lakcím: 6100, Kiskunfélegyháza, Arató u. 15.  
a.n.:  Palotás Piroska 
státusa  jegyző 

3.  név:   Kürtösi József 
lakcím: 6116, Fülöpjakab, Tavasz u. 20.  
a.n.:  Szabó Luca 
státusa  képviselő 

4. név:  Lovas János Imréné 
 lakcím: 6116. Fülöpjakab Tavasz u. 23. 
 an:  Bartucz Franciska 
 státusa:  önk.bizottsági tag 

A bírálóbizottság a tagok elfogadó nyilatkozatainak megtételét követően haladéktalanul 
összeül, tagjai nyilatkoznak az összeférhetetlenségi szabályok szerinti megfelelésükről, majd 
a bizottság tagjai közül elnököt választ, megalkotja működési szabályzatát, és az 
önkormányzat által az előkészítésbe bevont szakértő által előzetesen elkészített ajánlattételi 
felhívás véleményezését a rendeletben és a jogszabályban rögzítettek szerint elvégzi, illetve a 
javaslatát a képviselő testület felé az elfogadásra vagy elutasításra megteszi.  
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 
Csáki Béla: Akkor most a Közbeszerzési Bizottság ülésének időtartamára – előreláthatólag 1 
óra időtartamra – szünetet tartunk.  
 
Csáki Béla: Újból megnyitom az ülést. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes. Felkérem Bertus József urat, a bizottság elnökét, hogy a bizottság 
előterjesztését ismertesse.  
 
Bertus József: Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk az Önök felhatalmazásának 
megfelelően megtartotta alakuló ülését, ennek első napirendi pontjaként engem választott meg 
a bizottság elnökének. Ezt működési rendünk elfogadása, majd az ajánlattételi felhívás 
javaslatának kidolgozása és véleményezése követte. Az Önök előtt fekvő előterjesztés az 
ügyvéd úr által elkészített és javasolt ajánlattételi felhívás – az előterjesztés melléklete – 
elfogadását javasolja. Előterjesztésünk tartalmazza továbbá az ajánlattételi felhívás és az 
ajánlati dokumentáció elfogadására vonatkozó határozat tervezetét is. A bizottság egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az említett dokumentumokat.  
 
Csáki Béla: Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzáfűzni valója az előterjesztésben 
foglaltakhoz?  
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Seres István: Miért van szükség a szakmai alkalmasságot kizáró tényezők között olyanra, 
hogy „A” kategóriás felelős műszaki vezető, 3 éven belül 55 millió Ft-os referencia, 50 km-en 
belül 80 t/h kapacitású keverőtelep stb. 
 
Dr. Simon Tamás: Mivel ezeket az alkalmassági feltételeket én állítottam be, és ismertetem 
azokat indokokat, ami miatt szükség van az alkalmazásunkra. Praxisomban több útépítési 
vállalkozási szerződést készítettem már, sajnos olyan is akadt köztük, mely bíróság előtti 
jogvitához vezetett. A célom tehát az volt az alkalmassági feltételek meghatározása során, 
hogy kizárjam azokat a vállalkozásokat, melyeknél előfordulhat, hogy vállalják a számunkra 
szükséges szerződéses feltételeket, de nem tudják azt teljesíteni. Az önkormányzatnak olyan 
kivitelezőre van szüksége, mely mögött megfelelő anyagi háttér áll, így biztonsággal képes 
teljesíteni egy ekkora volumenű beruházást. Kell, hogy megfelelő gyakorlata is legyen, ezt 
hivatott biztosítani a műszaki vezető minősítése, és a referencia megkövetelése. A technikai 
kivitelezés folyamatosságát ezen a gazdasági területen szokásos keverőtelep közelségével 
lehet biztosítani többek között. Kétségtelen, hogy elemi érdek az, hogy a kivitelező teljesítése 
szerződésszerű legyen, hiszen nem pereskedni akar az önkormányzat, hanem utat, arról nem is 
beszélve, hogy a kivitelezés elhúzódásával veszélybe kerülhet a pályázati támogatás is. 
Ezekről a feltételekről azt tudom elmondani, hogy nem jelenti a verseny tisztaságának 
korlátozását a közbeszerzési döntő bizottság által kialakított gyakorlattal nem ellentétes ilyen 
feltételek megállapítása.  
 
Csáki Béla: Köszönöm szépen a választ. Van-e valakinek még kérdése, ellenvetése, 
javaslata? Nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezet elfogadását. Kérem, hogy aki 
egyetért a közbeszerzési bíráló bizottság előterjesztésében szereplő határozat-tervezet és a 
mellékletként csatolt ajánlattételi felhívás elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
szépen, megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett elfogadta a Képviselő-testület a határozat-
tervezetet és az ajánlattételi felhívást.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
247/2005. Kt. h a t á r o z a t a 
a 2/2005. Közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán  
ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytat le a 0109. hrsz-ú 
mezőgazdasági út teljes körű kivitelezése érdekében. Fülöpjakab Község Önkormányzatának 
Képviselő Testülete megválasztotta a közbeszerzési eljárás kapcsán az ún. Közbeszerzési 
Bírálóbizottság tagjait, akik a szabályszerű megalakulást követően áttekintették a szakértő 
által elkészített ajánlattételi felhívást, illetve az ajánlati dokumentációt (benne a fővállalkozási 
szerződést, a műszaki leírást, illetve annak törvény szerinti mellékleteit).  
A Közbeszerzési Bírálóbizottság egyhangú határozatával megállapította, hogy 
- a közbeszerzési eljárás tárgya egyértelműen meghatározott, 
- az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció tartalmaz minden lényeges feltételt, 
- az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz olyan lehetőséget, amely a 
verseny tisztaságát, a nyilvánosságot, az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot 
veszélyezteti, 
- az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció kielégíti a tartalmi és formai 
követelményeket.  
Fentiek alapján a Képviselő Testület az ajánlattételi felhívást és az ajánlati dokumentációt 
elfogadja. Felhívja a polgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjen az ajánlattételi 
felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetéséről.  
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
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V/2. Csáki Béla: Tájékoztató jellegű témákkal folytatjuk. A zászlóelhelyezésünkkel nem 
felelünk meg a szabványnak. Zászlótartó oszlopot kellene emelnünk - például - a járda 
folytatásában. A járdaépítésből kimaradt anyagot felhasználhatnánk. A ravatalozó előtti törött 
beton helyére is letehetnénk. Mi a vélemény, felhasználjuk a kimaradt anyagot, vagy adjuk 
vissza?  
 
Seres István: Szerintem a temetőnél használjuk fel.  
 
Bertus József: Szerintem a zászlórúd a magas fák miatt leárnyékolnák a zászlókat, nem lenne 
célszerű.   
 
Csáki Béla: Minden önkormányzati intézménynél ki kell tenni a zászlót. Szerintem a 
temetőhöz próbáljuk felhasználni.  
 
V/3. Csáki Béla: Elindult tavaly a Virág utcában a járda tervének elkészítése. Erre 330.000.-
Ft-ot terveztük. Ez Katona Attiláékat, Polyák Tiborékat, Juhász Jánosékat érinti. Elfogadható-
e az, ha jelentkeznek, átadjuk nekik az anyagot. 8 cm magasnak megfelelő sóder, 10 cm 
beton, 5 mázsa cement került kiszámításra lakásonként. Mi erről a vélemény? 
 
Seres István: Ha kész a járda, a vízelvezető árokból hová kerül a víz?  
 
Csáki Béla: Ezek szikkasztóárkok, nem vízelvezetők.  
 
Polyák Tibor: Az orvosi rendelő mögött van 3 gyűrű, azt fel lehetne használni.  
 
Csáki Béla: Az Alkotmány utcában nagy esőnél középen gyűlik össze a víz. Miután már 
készen van a járda, ki lehetne kanalazni árkot a hivatal és a rendelő oldalában is.  
 
Kürtösi József: Nem lehet parkolót építeni az utca elejére? Több autó elférne, ha kicsit 
ferdén állnának be. 
 
Csáki Béla: Nem, mert oda folyik az összes víz. Vitathatatlan, hogy jó lenne több parkoló. 
Viszont a Teleház udvarán is lehet parkolni.  
 
V/4. Csáki Béla: A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos 
határozat-tervezet ma érkezett. Az önkormányzatok kötelező feladata az egészséges ivóvíz 
biztosítása. A múlt testületi ülésen meghoztuk a határozatot ezzel kapcsolatban. Most 
forintosították, felolvasom ezt a határozat-tervezetet! 
 
Polyák Tibor: Meddig halaszthatjuk ennek megvalósítását?  
 
Csáki Béla: 2008. év a határidő. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Tehát, aki egyetért a 
224/2005. Kt. sz. határozat módosításával, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testület 
248/2005. Kt. sz. határozat 
A 224/2005. Kt. sz. határozat módosításáról 
 

H A T Á R O Z A T 
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1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kinyilvánítja, hogy 
részt kíván venni a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában. A 
Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy be kíván lépni a program tervezésére 
és végrehajtására megalakuló „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium” 
elnevezésű szervezetbe.  

2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat mellékleteként 
jóváhagyja az általa megismert „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Konzorciós Szerződését”.  

3. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla 
polgármestert a „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciós 
Szerződés” aláírására.  

4. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dél-alföldi Ivóvízminőség-
javító Konzorcium” munkaszervezetének működéséhez való hozzájárulásként 2005. 
évben 28.450.-Ft-ot (25.-Ft/lakos) biztosít 2005. évi költségvetésének kerete (a 2004. 
évi pénzmaradvány) terhére, azt a „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium” 
bankszámlájára 2005. szeptember 30-ig átutalja. A Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium” munka-
szervezetének működéséhez való hozzájárulásként 2006. évben 34.140.-Ft (30.-
Ft/lakos), 2007. évben 34.140.-Ft (30.-Ft/lakos), 2008. évben 39.830.-Ft (35.-Ft/lakos) 
forrásokat a tárgyévekre összeállított költségvetési rendelet tervezetében szerepelteti.  

5. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezési feladatok 
önerejének biztosítására vállalja a teljes tervezési költség 25 %-nak lakosságszám-
arányos számítással meghatározott rá jutó részét. A Képviselő-testület a Dél-alföldi 
Régió Ivóvízminőség-javító Programjának tervezési feladataihoz 2005. évben 
142.250.-Ft-ot (125.-Ft/lakos) saját forrást biztosít az Önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének (2004. évi pénzmaradvány) terhére, azt a „Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító Konzorcium” bankszámlájára 2005. szeptember 30-ig átutalja. A 
Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-
javító Programjának tervezési feladataihoz önerőként 2006. évben 113.800 Ft (100 
Ft/lakos), 2007. évben 216.220 Ft (190 Ft/lakos) forrásokat a tárgyévekre összeállított 
költségvetési rendelet tervezetében szerepeltet.  

6. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Régió 
Ivóvízminőség-javító Programjába a település kapcsolattartójaként Csáki Béla 
polgármestert jelöli ki.  

 
V/5. Csáki Béla: A kiskunfélegyházi képviselő-testülettől kaptunk egy levelet, amiben 
megtudtuk, hogy Démász Rt. be akarja zárni a kiskunfélegyházi irodát. Felolvasom a 
határozat-tervezetet! Van-e valami kérdés? Ha nincs, szavazásra bocsátom. Csatlakozunk-e a 
kezdeményezéshez? Kézfeltartással jelezzék. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
249/2005. Kt. sz. határozata 
Démász Rt. ügyfélszolgálati irodájának bezárása tárgyában 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton tiltakozik a kiskunfélegyházi 
DÉMÁSZ Rt. ügyfélszolgálati iroda megszüntetése ellen. A város területén és közvetlen 
vonzáskörzetében mintegy 60.000 ember jogos érdekei sérülnének az iroda bezárásával. A 
napi 70-80 ügyfél egyértelműen bizonyítja az iroda szükségességét. A Községi Önkormányzat 
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támogatja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának az ügyfélszolgálati iroda megtartására 
való törekvését.  
Határidő: 2005. szeptember 30.  
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 
 
V/6. Csáki Béla: Következő témánk a Bursa Hungarica pályázat.  
 
Dr. Mészáros László: Idén is lehetőségünk van pályázni a Bursa Hungarica felsőoktatási 
pályázatra, segítséget nyújtva a településünkről elszármazott tanulni vágyó fiataloknak. A 
Képviselő-testület határozatban dönt arról, hogy részt kíván-e venni benne, ha igen, 
szeptember 30-ig ki kell írnunk a pályázatot. Pályázaton ki fog derülni, ki lesz a résztvevője, a 
pályázatok elbírálásáról a megyei önkormányzat dönt. A támogatási összeget így kapjuk meg.  
 
Csáki Béla: Ez éves pályázat, tehát aki tavaly kapott, annak újra kell pályázni. Fülöpjakabon 
4 fő pályázott, 1 fő már befejezte a tanulmányait. Javaslom, hogy foglalkozzunk a kérdéssel.  
 
Dr. Mészáros László: Változás történt a pályázati feltételekben. Eddig 3 hónapra előre kellett 
finanszírozni, most 5 hónapra előre kell. Tehát szeptember 30-ig dönt a kiírásról a Képviselő-
testület, a pályázatok benyújtási határideje október 31., ezután november 30-ig meg kell hozni 
a döntést, majd el kell juttatni a központba.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
205/2005. Kt. sz. határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíj 

H A T Á R O Z A T 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 
programot 2005. évben is folytatni kívánja. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás 
folytatásával kapcsolatos szándékot jelezze az Oktatási Minisztérium Alapkezelő 
Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, valamint hirdesse meg a pályázatot a jogszabályban 
megállapított határidőig.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2005. szeptember 30.  
 
V/7. Dr. Mészáros László: Hatályba lépett egy új rendelet, ami iskolások étkezéséhez kötött 
felhasználású hozzájárulást tartalmaz. A gyermekvédelmi törvény szerint a bölcsődés és 
óvodás korú rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek után az intézmény 
felé az önkormányzatnak a térítési díj 100%-át kell biztosítani, az iskolások esetében 50 %-ot. 
Erre az állam a figyelembe vehető tanulók után fejenként 2.830.-Ft normatívát biztosít. A 
kapott összeget átcsoportosítani nem lehet, csak erre lehet felhasználni. Lehetőség van 
azonban arra, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó által megállapított 
szabályok keretei között egyéni rászorultság alapján további gyermekkedvezményt állapítson 
meg. Javaslom, határozatban döntsön a Képviselő-testület az 1-4. osztályban normatív alapon 
kedvezményben részesülő gyermekeknek az 1 fő által meghatározott keretéig csökkentse a 
térítési díjat.   
 
Seres István: A Szociális Bizottság dönt róla. Eddig ki döntött? 
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Dr. Mészáros László: A normatív kedvezményről nem kellett dönteni, az adható 
méltányossági kedvezmény eddig nem volt.  
 
Csáki Béla: 28 gyerekre kapjuk, de 23 gyerekre tudjuk csak felhasználni.  
 
Dr. Mészáros László: Úgy kellett a normatívát képezni, hogy a tavalyi év két hónapjának 
létszámátlaga, és még két hónap átlaga, a gyermekvédelmi támogatásban részesülők alapján. 
 
Csáki Béla: A Magyar Közlönyben adták meg, ami alapján ki kellett számolni.  
 
Polyák Tibor: Nincs visszafizetési kötelezettségünk?  
 
Dr. Mészáros László: Nem, mert havi elszámolás van, tudjuk korrigálni. Azért lett több 
most, mert a tavalyi adatokkal kellett számolni. Volt olyan, aki tavaly 4.-es volt, most 5.-es 
lett. Csak egy felső keretösszeg van megadva, ami felett nem igényelhetünk.  
 
Csáki Béla: Szavazásra bocsátom a gyermekétkeztetést. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
251/2005. Kt. sz. határozata: 
A szociális gyermekétkeztetés térítési díja  
mérséklésének feltételeiről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 6/2005. (VI.20.) 
ICSSZEM-BM-PM rendelet felhatalmazására az oktatási intézmény vezetőjének hatáskörébe 
utalt egyéni elbíráláson alapuló döntéseihez a következő feltételeket állapítja meg:  

1.) A kedvezmény alapja a gyermek egyéni rászorultsága. A döntésben meg kell jelölni az 
e körben megvizsgált tényeket.  

2.) Kedvezményben elsősorban a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
148. §. (5) bek. alapján normatív kedvezményre jogosult, az általános iskola 1-4. 
osztályos tanulója részesülhet. Kedvezményben részesülhet ezen túlmenően 
valamennyi alsó tagozatos rászoruló gyermek.  

3.) A kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a fentebb hivatkozott rendeletben 
megjelölt gyermekenkénti 2.380.-Ft/hó mértéket.  

Határidő:  Haladéktalanul  
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 
V/8. Csáki Béla: A volt gázcsere-telepen komposztkészítést végeznénk, Fülöpjakabon van is 
egy komposztkészítő mester, ő segít benne. Van-e ez ellen kifogás? Ennek nincs különösebb 
költsége.  
 
V/9. Csáki Béla: A temetőtakarítást szeptember 17-ről áttettük szeptember 24-én 8-12 órára. 
Mozgósítjuk az embereket.  
 
Csáki Béla: Van-e egyéb kérdés?  
 



- 13 - 

Dr. Jakab Tibor: Két kutyaharapás történt. A legnagyobb probléma, hogy nem oltják be a 
kutyákat. Igaz, az oltások sokba kerülnek. Komolyan kellene venniük a gazdáknak ezt a 
problémát. Hogyan lehet megszorítani őket? 
 
Dr. Mészáros László: Az ebnyilvántartásunk 2003-as. A jogszabály a be nem oltott ebek 
nyilvántartását rendeli valójában, mely csak akkor szűrhető ki, ha fordít a képviselő-testület 
ebnyilvántartás aktualizálására.  
 
Bertus József: Ezt a nyilvántartást naprakészen lehet-e vezetni? 
 
Dr. Mészáros László: Háromévenként kell felvenni, melyet össze kell vetni az állatorvosok 
adatszolgáltatásával.  
 
Dr. Jakab Tibor: Bírságot nem lehet kiszabni? 
 
Dr. Mészáros László: De lehet, csak nem mindig tudjuk, kié a kutya, és csak hivatalosan 
bizonyítva tudom kiróni a bírságot.  
 
Polyák Tibor: Azt szeretném megkérdezni, hogy indokolt lenne kintebb tenni a falutáblát az 
új utcák miatt. Lehetőség van-e rá?  
 
Csáki Béla: Beszélnünk kell a Közútkezelővel. Van-e még kérdés. Ha nincs, berekesztem az 
ülés nyilvános részét, a szociális ügyek megtárgyalását zárt ülés keretében folytatjuk.  
 
K.m.f. 
 
 
                     Csáki Béla     dr. Mészáros László 
              polgármester      jegyző 


