
- 1 - 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. január 19-én, 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

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

1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2005. évi munkájáról és az építéshatósági 
feladatok ellátásáról, és tájékoztató a kiemelt építéshatósági munkáról 
Előadó: Albrecht László csoportvezető, dr. Mészáros László jegyző 

2.) Beszámoló a 2005. évben támogatott szervezetek számadásáról 
Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

3.) Egyebek 
4.) Kérdések, interpelláció 

  5.)  Beszámoló a szociális segélyben, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban és  
   egyéb pénzbeli juttatásban részesülők helyzetének felülvizsgálatáról (zárt ülés) 
   Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

6.)      Szociális ügyek megtárgyalása (zárt ülés) 
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.  
 
Dr. Mészáros László: Mielőtt rátérnék az 1. napirendi pontra, szeretném bemutatni új 
kolléganőnket, Horváth Hajnalkát, aki a Kunszállással közösen meghirdetett családgondozói 
állást tölti be 2006.január 1-től.  
 
Horváth Hajnalka: 2000-ben végeztem, eddig nem dolgoztam a végzettségemnek 
megfelelően, ápolónőként dolgoztam bel- és külföldön, Németországban. Ismerkedem a 
környékkel, az emberekkel, remélem, jól tudunk majd együtt dolgozni.  
 
Dr. Jakab Tibor: A két község között hogyan oszlik meg a munkaideje? 
 
Horváth Hajnalka: Hétfőn, szerdán és pénteken Kunszálláson, kedden és csütörtökön 
Fülöpjakabon, a Polgármesteri Hivatalban tartózkodom. A munkaidő lakosságarányosan 
oszlik meg.  
 
Seres István: Hogyan oldották meg a közlekedését? 
 
Horváth Hajnalka: Helyben tanyagondnok szállít ki a családokhoz külterületre, falun belül 
pedig gyalog, de szó volt arról is, hogy a két önkormányzat egy kerékpárt fog biztosítani.  
 
Csáki Béla: Köszönjük szépen. Mentesítjük a további részvétel alól. Térjünk rá az 1. 
napirendi pontra.  
 
I. NAPIREND – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2005. évi munkájáról és az 
építéshatósági feladatok ellátásáról, és tájékoztató a kiemelt építéshatósági munkáról 
 
Csáki Béla: Mindenki megkapta a beszámolót, biztosan sikerült átnézni, átadom Jegyző 
Úrnak a szót.  
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Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Vendégeinkre való tekintettel előrevenném 
az építéshatósági beszámolót. A beszámolóban szerepel egy 106-os ügyszám. Ebben benne 
van a kiemelt hatósági munka is, tehát ez a két hatóság együttes munkájának száma. Ami még 
kimaradt a beszámolóból, az a szervezeti felépítésben, 2005-ben történt változás. Lényege, 
hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselői állományából kikerült Kis Zoltán, és a Hatósági 
Igazgatási Társulás dolgozójaként látja el továbbra ugyanazon munkakörben a feladatokat. A 
kiemelt építési hatóságunk először kerül meghívásra az építéshatósági beszámoló kapcsán. Ez 
jórészt a Képviselő-testületnek köszönhető, ugyanis az éves munkaterv során jelentkezett 
igényként, amit nagyon hasznosnak tartok, mert az építéshatósági munkának jelentősebb része 
a kiemelt építéshatóság kezében összpontosul. Ezért ismernünk kell azokat az elvárásokat, 
amelyeknek meg kell felelnünk, illetve meg kell felelniük azoknak a terveknek, amelyek 
eljutnak a hatósághoz.  
 
Gáspár Endre: Köszöntöm Önöket. Kolléganőmmel, Tóthné Manga Irénnel a 
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Műszaki Csoportját 
képviseljük. A Műszaki Csoport látja el a kiemelt építéshatósági feladatokat, mint például az 
építési, használatbavételi, fennmaradási engedélyek kiadását. Fülöpjakab Község ügyintézője 
Németh Lászlóné, ő egy személyben látja el az összes fülöpjakabi kiemelt építéshatósági 
ügyeket. A külterületi építkezéseknél a kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. Eddig nem 
kértük. Mindenesetben kérjenek építési engedélyt, mert fennmaradási engedély kérelmekkel 
már jelentős bírságra lehet számítani, pl. egy kétállásos garázs fennmaradási engedély 
kérelmekor a büntetés kb. 2 millió forint. Ha szabálytalanul építkeznek, de a szabálytalanul 
felépített építmény megfelel az országos és helyi építési szabályoknak, akkor megadjuk a 
fennmaradási engedélyt, ez esetben bírságot kell fizetni, ha eleve szabálytalanul épült, vagy 
nem felel meg a jogszabályoknak, akkor bontást kell elrendelnünk.  
 
Kis Zoltán: Kiegészíteném annyival, hogy a kút fennmaradásával kapcsolatos ügyek a helyi 
építési hatóság, vagyis a jegyző feladata. Ritka esetben az első vízadó rétegből lehet ivóvizet 
kapni, általában mélyebb kutat kell fúrni, ez viszont már a vízügyi igazgatóság hatáskörébe 
tartozik. Ha az első vízadó rétegben bakteorológiailag nem felel meg a víz, elfogadják a 
palackos vizes ellátást is például Kecskeméten. Ebben kérnénk a jövőben az Önök segítségét, 
hogy ha lehet, rugalmasan alkalmazzuk a jogszabályokat. Nálunk szinte nem is lehet 
külterületen építkezni, hiszen a fúrott kutak vízminősége nem felel meg a szabványnak, 
vezetékes ellátás pedig csak belterületen van. Eszerint nem lehetne tanyát építeni, ami nem 
lehetett célja a jogalkotónak. 
 
Gáspár Endre: Csak az első vízadó rétegig ad ki kútra engedélyt az elsőfokú építési hatóság, 
ha már mélyebb vízrétegről van szó, akkor az már vízügyi hatáskör. Ha külterületen 
építkeznek, érdemes előre megtenni a mintavételt. Léteznek különböző szűrőberendezések, 
amikkel biztosítani lehet az egészséges ivóvízellátást.  
 
Seres István: Ha külterületen építkezik valaki, és meg tudja oldani az ivóvízellátást, akkor az 
építéshatóságot miért érdekli a mintavétel? A külterületen lévő félig összedőlt tanyákra ki kér 
bontási engedélyt? Ha veszek egy romos tanyát és a főépületet fel akarom újítani, akkor a 
félig összedőlt melléképületre miért kell bontási engedélyt kérni?  
 
Gáspár Endre: Mivel az ingatlan-nyilvántartásban úgy szerepel, hogy a telken épületek 
állnak, ezeket az épületeket csak egy határozattal lehet letöröltetni. Addig nem is kap építési 
engedélyt, amíg nem hoz egy olyan térképmásolatot, amin már le vannak törölve az épületek.  
 
Seres István: Végül is akkor a legegyszerűbb, ha félig össze van dőlve egy tanya, kérek egy 
felújítási engedélyt, felépítek egy jó tanyát, és bontási engedély sem kell.  
 
Gáspár Endre: Nem, hát erre nem tudok mit mondani!  
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Kis Zoltán: A köztisztviselőnek mérlegelési joga alig van. Azért vagyunk, hogy a törvényt 
végrehajtsuk. Ha olyan a törvény, akkor a nyilvántartó cég csak úgy jegyez át épületet, 
ingatlant, ha egy arra jogosult hatóság határozatot hoz. Ettől kezdve az építési hatóságnak be 
kell kérni azokat a dokumentumokat, amit a törvény ír elő.  
 
Polyák Tibor: Kutakkal kapcsolatban annyit, ha van egy lakott tanya, 15 éve lakhatási 
engedéllyel, stb., kell-e egyáltalán az új vízminőség vizsgálat? Ugyanis benne van a 
határozatban. 
 
Gáspár Endre: Csak új építésű lakásoknál kell, tévedésből kerülhetett a határozatba.  
 
Polyák Tibor: Nyár végén elég hosszúra sikerült az építési engedélyek kiadása. A törvény 
hozta példának, hogy a polgármesteri hivatalok fogják beszerezni a szükséges iratokat. Mik 
ezek az iratok?  
 
Gáspár Endre: Augusztustól novemberig én voltam a fülöpjakabi ügyek intézője. Az építési 
szabályzatban van egy hiba. Eltartott 3 hónapig, amíg végeztünk vele. De ez a pont még 
mindig hibás. Felvettük a kapcsolatot az OLÉH települési főosztályával, akik egy kitérő 
válaszlevéllel nyilatkoztak ebben az ügyben. Ezt úgy vettük, hogy innentől ezzel a kérdéssel 
ne foglalkozzunk, és a kérdéses tanyatelkekre, amire itt önök – kivett tanyaudvar 
megjelöléssel - elfogadták a 30 %-os beépíthetőséget, arra kiadjuk az építési engedélyt. Ahol 
ezek a telkek vannak, az mezőgazdasági övezetnek van nyilvánítva. Ebben az övezetben 3 %-
osan építhetők be a területek, ebből 1,5% lehet lakóépület, amennyiben szántó művelési ágról 
van szó, a teleknek minimálisan 6000 m2-nek kell lennie, amennyiben más művelési ágú, pl. 
gyümölcsös, kiskert, 3000 m2. Sajnos ezek a telkek mind kisebbek, tehát az országos építési 
követelményeknek megfelelően ezek a telkek nem építhetők be. Van egy lehetőség, a területi 
főépítész jogosult arra, hogy jóváhagyja az Önök által alkalmazott tanyaudvar kategóriát. Ezt 
Önök megszavazták, a területi főépítész elfogadta, megkapták a felmentést, de nincs róla 
semmilyen írásos dokumentum. Ha pótolnák a rendezési tervben, akkor ez a kérdés teljesen 
jogszerű lenne.  
 
Dr. Mészáros László: Nem egyszerű jogalkalmazási problémáról van itt szó. Nincs ugyanis 
összhangban az Étv. és a Földtörvény vonatkozó szabályai között. A külterületi lakóingatlan 
és a tanya fogalma között elvileg párhuzamot kellene vonnunk. Az ellentétes tartalmú 
szabályok miatt azonban csak és kizárólag a pontosan 6000 m2 területű ingatlanokra lehetne 
kiadni az építési engedélyt, ha mindkét törvény rendelkezéseinek eleget akarunk tenni. Arra 
vonatkozóan, amit Gáspár Úr az önkormányzati rendeletünk megalkotási procedúrájával 
kapcsolatban elmondott, le kell szögezni, hogy az hogy jogszerű volt-e egy jogszabály 
megalkotása, az nem hatályossági, hanem érvényességi kérdés. Jogszabály érvényessége 
kérdésében azonban nincs lehetősége a jogalkalmazónak állást foglalni. 
 
Gáspár Endre: Elismerem, hogy ez a jogalkalmazási probléma hátráltatta az ügyeket. Annyit 
mondhatok, hogy innentől jogszerűen kiadjuk az építési engedélyeket. Válaszolva Polyák 
Tibor úr kérdésére, ezen túl nem fognak 3 hónapig tartani.  
 
Polyák Tibor: Mik azok az iratok, amiket az önkormányzat fog beszerezni?  
 
Gáspár Endre: A szakhatósági hozzájárulásokra gondol. 46/1997. KTM rendelet 
szabályozza, hogy mely szakhatóságoknak milyen érdekeivel van összefüggésben egy-egy 
adott építési ügy, ennek megfelelően, mint elsőfokú építési hatóság, egy kérelemmel 
fordulunk a szakhatósághoz, és a hozzájárulását kérjük. Ezt hivatalból megtesszük. A saját 
jogszabályaink alapján elutasító vagy hozzájáruló nyilatkozatot kell megküldeni 30 napon 
belül.  
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Dr. Mészáros László: Építési hatósági ügyek tipikusan az az ügyfajta, amelyben több 
érintettnek kell kézbesíteni a határozatot. Számíthatok-e arra, hogy a közzététel a Ket. 80.§ 
szerinti hirdetményi úton fog történni?  
 
Gáspár Endre: Egyenlőre a tértivevényes módszer marad. 
 
Dr. Jakab Tibor: Ez az egész nagyon építésellenesnek hangzik. Tudjuk, hogy itt külterületen 
bakteorológiailag nem jók a vizek. Ha valaki építeni akar, addig ne kezdje el, amíg a vizet be 
nem vizsgáltatja. Ezen a területen a tanyák közül szinte egyik sem lenne megfelelő. Ez furcsa.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? Ha nincs, a beszámoló első részét elfogadja-e a testület? 
Köszönöm, egyhangú. Tisztelettel köszönöm kedves vendégeinknek, hogy megtiszteltek 
minket, remélem, hogy az eddigi jó munkakapcsolat továbbra is megmarad, ha lehet még 
javulni is fog. A beszámoló második része következik. Átadom a szót jegyző úrnak.  
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A hatósági statisztikával késtünk egy 
kicsit, köszönhetően a gépi iktatásnak, az ugyanis nem tudta a statisztika által megkövetelt 
mélységű bontásban szolgáltatni az adatokat. A kézi összeszámolás időigényesnek bizonyult, 
így az előterjesztésből kimaradtak az ügytípusoknak megfelelő bontású adatok. A hiányzó 
adatokat most felolvasnám. Várom a Képviselő-testület kérdéseit! 
 
Seres István: Ha jól emlékszem, 3 vagy 4 testületi üléssel ezelőtt szavaztuk meg, hogy ne 
lehessen elektronikus úton intézni az ügyeket. Akkor itt ez most mi? 
 
Dr. Mészáros László: A közigazgatási eljárási törvény azt mondja, hogy minden lehetséges 
ügytípusban lehetővé kell tenni, de mivel itt a jogalkotó tekintettel volt arra, hogy mégiscsak 
Magyarországon van, és a technikai feltételek nincsenek megteremtve, ezért egy olyan 
kibúvási szabályt tartalmaz a törvény, hogy jogszabállyal kizárhatja az ügyek egyes fázisaiban 
az elektronikus ügyintézést. Ezzel a szabályozási lehetőséggel – ami kivétel a főszabállyal 
szemben - éltünk, mert képtelenek lettünk volna megfelelni ennek a követelménynek. De 
azzal számolnunk kell, hogy a főszabály az, hogy lehetővé kell tenni az e-ügyintézést. Ettől 
kezdve csak idő és pénz kérdése, hogy a jogalkotói akaratot követve minél messzebbről, 
minél kényelmesebben elektronikus úton is elérhető legyen az ügyintézés. Kötött 
felhasználású normatívát is kaptunk rá. Nem rendezkedhetünk tehát be hosszabb távon az e-
ügyintézés kizárására, mert a jogalkotói akarat éppen az, hogy épüljön ki és működjön az 
elektronikus közigazgatás. 
 
Seres István: A beszámolóban láttam, hogy a fénymásoló olyan állapotban van, hogy egy 
újat kellene vásárolni. Nem lenne egyszerűbb a Teleházban fénymásolni a Hírvivőt?  
 
Csáki Béla: Az a fénymásoló még hamarabb tönkre menne. Nemcsak a Hírvivő miatt, hanem 
a hivatali munkában is nagyon sok fénymásolni való van.  
 
Polyák Tibor: Sokan adósak az István Király utca díjainak befizetésével. Korábban is 
jeleztem már, ha a jövőben ilyen utcakövezés történik, utcafórumot kellene összehívni. Az 
Alkotmány és az István király utcai összekötő is fél éve elkészült és még nem szólt nekik 
senki.  
 
Dr. Mészáros László: 2005 őszén vettük át mindkét utat. Úgy gondoltam, hogy nem lenne 
célszerű kiküldeni a határozatokat, mielőtt befejeződik a beruházás és aktiváljuk azt. A 
lakosok egyébként az István király utcában mind úgy vásárolják a telkeket, hogy tájékoztatást 
kapnak a szerződéskötés időpontjában arról, hogy azt a konkrét telket milyen összegű 
közműfejlesztési hozzájárulás terheli. A szerződésben ez feltüntetésre is kerül.  
 
Seres István: Mikor lesz ebből pénz? 
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Dr. Mészáros László: Jövő héten kiküldöm a határozatokat.  
 
Csáki Béla: Garanciális problémák merültek fel az úttal kapcsolatban. Az is igaz, hogy nem 
3-5 tonnás autókkal hozzák az anyagot, hanem 40 tonnással, és ezek az utak nem erre vannak 
kitalálva.  
 
Polyák Tibor: Sok emberrel beszélek, és az a tapasztalat, hogy ha bármi ügye van a 
lakosoknak, az ügyintézők segítenek.  
 
Csáki Béla: Érdemes lenne olyan napot kijelölni, amikor nincs ügyfélfogadás. Kunszálláson 
szerdán, Kiskunfélegyházán csütörtökön nincs, bár ebben nem most kell dönteni.  
 
Dr. Jakab Tibor: Nem ártana egy órarend.  
 
Dr. Mészáros László: Van hátránya is a szünnapnak. Így észrevehető, hogy az ügyintézők az 
emberekért vannak. Korábbi munkahelyem egy ellenkező végletet képviselő megyei 
közigazgatási szerv volt. Én láttam olyan emberek arcát, akik 50 km-t utaztak azért, hogy 
megtudják, hogy aznap nincs ügyfélfogadás. Elvileg kéznél volt az ügyfél, az ügyintéző, a 
szükséges infrasturktúra és adatbázis, mégis dolgavégezetlen kellett hazamennie. A mi 
hivatalunk nem szeretne ilyen lenni. Mi a lakosainkért dolgozunk, félő hogy egy ilyen 
ügyfélfogadási rend felrúgná a velük kialakult kölcsönös megbecsülést és tiszteletet. 
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért 
a beszámolóval, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
1/2006. Kt. számú határozata 
A Polgármesteri Hivatal 2005. évi munkájáról  
és az építéshatósági feladat ellátásáról szóló 
beszámoló, valamint a kiemelt építéshatósági  
munkáról szóló tájékoztató elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2005. évi 
munkájáról és az építéshatósági feladat ellátásáról szóló beszámolót, valamint a kiemelt 
építéshatósági munkáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
II. NAPIREND – Beszámoló a 2005. évben támogatott szervezetek számadásáról 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésből kitűnik, hogy a 24 
támogatott szervezetből 4 van olyan, ami bővebb tárgyalást igényel. A rendőrség munkájával 
kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy tegnap kérdeztem az érintett körzeti 
megbízottunkat, ő elmondta, hogy mindig használatban van a kártya, és az éppen aktuális 
autóban tudják használni. Eddig kb 15 %-át használták el a keretnek, mert későn kapták meg a 
kártyákat.  
 
Bertus József: Csak jelezni szeretném, hogy nagyon hasznosnak találom a beszámoló 
hátoldalán lévő táblázatot, minden adat benne van, és áttekinthető.  
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Dr. Mészáros László: A Polgári Védelemmel kapcsolatosan csak annyit, hogy biztosan nem 
fordították más célra a támogatást, mert napi kapcsolatban vagyunk. 
 
Seres István: A számadás az lett volna, hogy mekkora összeget fordított Fülöpjakab 
területére?  
 
Dr. Mészáros László: A lényege az, hogy a kérelemben megfogalmazott célra használta-e fel 
az általunk nyújtott összegeket.  
 
Seres István: A BKM Önkormányzat Kórházáért Alapítványtól nem is jelentkeztek?  
 
Dr. Mészáros László: A határozatot kiküldtük egy támogatási szerződés-tervezettel együtt. 
Ha a támogatott vállalja a támogatási szerződésben foglalt feltételeket és visszaküldi a 
szerződést aláírva, akkor sor kerül az átutalásra. Ez eddig még nem történt meg.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki a beszámolót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2/2006. Kt. számú határozata 
A 2005. évben támogatott szervezetek 
számadására vonatkozó beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évben támogatott szervezetek 
számadására vonatkozó beszámolót elfogadja.  
 
III. NAPIREND – Egyebek 
 
III/1. Csáki Béla: A következő téma a Teleház díjai. A Képviselő-testület üzemelteti és 
vállalja a költséget nagyobbik hányadát. A Teleház vezetője Kővágó Erzsike, a Teleház 
bizottságában a civil szervezetek egy-egy tagja képviselteti magát. Az év közben kialakult 
tapasztalat, hogy a szolgáltatási díjakra hogyan reagálnak az igénybe vevők. Ezért született az 
a javaslat, hogy emeljék a díjak egy részét. Erre több javaslat született. Pl. 5.000.-Ft/nap, 
újként hozzájön a 150.-Ft/fő. Van olyan civil szervezet, amely évente 1-2-szer, de van olyan 
is, aki kéthetente veszi igénybe a Teleházat. Sok javaslat volt. Ez 6 civil szervezetet érint. A 
többség véleménye az 5.000.-Ft/4 alkalom, volt olyan, hogy 4 alkalomra, de további 
alkalmakkor fizessen még 1000 Ft-ot, a további vélemények: az 5.000.-Ft korlátlan 
használatot foglal magába, valamint alkalmanként a fűtési szezonban 1000 Ft. Ebből kellene 
valamit kihozni. Teleház dolgozói javaslat: 5000 Ft/4 alkalom, illetve a fűtési szezonban 1000 
Ft. A külsősöknek 400.Ft/óra + 150 Ft/fő. Kérdés? 
 
Seres István: Ezt soknak tartom.  
 
Bertus József: De létszámfüggővé kellene tennünk, mert akik kevesebb fővel jönnek, ne 
fizessenek annyit. Valamennyi alapdíj azért kell, egy fix összeg.  
 
Seres István: Javaslatom 5.000.-Ft-os alapdíj/4 alkalom + 100 Ft/fő.  
 
Csáki Béla: Több észrevétel volt. Ha most nem tudunk dönteni, legfeljebb a következő ülésen 
visszahozzuk a témát.  
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Dr. Jakab Tibor: Kis finomítással nem irreális? 
 
Csáki Béla: Mi a javaslat a finomításra? 
 
Seres István: 5000.-Ft-on felül a 100 Ft maradjon.  
 
Csáki Béla: A többség javaslata a 100 Ft. Tehát a civil szervezetek 5.000.-Ft-ot fizetnek egy 
évre, korlátlan teremhasználattal. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
3/2006. Kt.sz. határozata 
A Teleház szolgáltatási díjairól 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleház Tanácsadó Testülete által 
javasolt és az előterjesztés mellékleteként csatolt 2006. február 1-től alkalmazandó 
szolgáltatási díjakra, továbbá tagsági díjakra vonatkozó előterjesztést elfogadja. 
A civil szervezetek Teleház használatára vonatkozó javaslatok közül a következőt fogadja el:  

Az 5.000.-Ft díj a civil szervezet számára korlátlan teremhasználatot foglal magába, 
azonban a fűtési szezonban még 1.000.-Ft/alkalom díjat kell fizetni.  
 
III/2. Csáki Béla: Következő témánk a szelektív hulladékgyűjtés. Két cégtől kértem 
árajánlatot. A Saubermacher Kft. nem tudja vállalja az elszállítást, de ajánlotta Cseri Béla 
egyéni vállalkozó szolgáltatását. A Kiskun Méh Kft.-től, és Cseri Bélától is jött levél, 
felolvasom! Tehát heti egyszeri ürítés 9.200.-Ft-ért.  
 
Kürtösi József: Mindenhol reklámozzák a szelektív hulladékgyűjtést, de az a baj, hogy nem 
lehet elszállítót találni.  
 
Csáki Béla: Javaslom, beszéljük meg Cseri Bélával, hogy esetenként tudja-e vállalni az 
elszállítást, viszont a műanyagot mi vinnénk be Kiskunfélegyházára. Egy így elfogadható? 
Köszönöm.  
 
III/3. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A Helyi Építési Szabályzatot a 
4/2005. Ök. rendelettel, a hozzá tartozó települési tervet pedig a 118/2005 Kt. sz. határozattal 
fogadta el a testület. Az szabályozási tervlapon az övezeti besorolásnál a zöld körül elhatárolt 
rész egy helyen túllóg és 3 oda nem tartozó helyrajzi számot is betakar, ezzel gazdasági erdő 
besorolást kap olyan terület, amely egyébként építési övezetbe tartozna. Tehát rossz az eredeti 
térképeken való besorolás. Ez egyébként a rendeletben jól van megjelölve, de a térképen több 
a zöldség, mint kellene. Ezért kellene a 118/2005. Kt. sz. határozatot úgy módosítanunk, hogy 
„az SZ-1. jelű településszerkezeti tervben felfedezett javítást igénylő tévedés miatt a tervező 
által kijavított településszerkezeti tervet fogadja el”.  
 
Csáki Béla: Van-e valami hozzáfűznivaló? Aki egyetért a módosítással, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
4/2006. Kt.sz. határozata 
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A belterületi szerkezeti terv és településszerkezeti 
leírás elfogadásáról szóló 118/2005. Kt. sz. határozat 
módosításáról 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2005. Kt. határozattal 
elfogadott SZ-1. jelű településszerkezeti tervben felfedezett javítást igénylő tévedés miatt a 
tervező által kijavított településszerkezeti tervet fogadja el.  
Megállapítja, hogy a javított szabályozási tervlap elfogadásával teremtődött meg az összhang 
a szabályozási terv és a településszerkezeti terv között.  
 
III/4. dr. Mészáros László: Nagy Zoltán és felesége egy kérelemmel fordult a Képviselő-
testülethez, meg kívánják vásárolni a 988 hrsz-ú építési telket. A feltételeket részletesen 
ismertettük velük. Felolvasom!  
 
Csáki Béla: Aki egyetért az értékesítéssel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
5/2006. Kt.sz. határozata 
A 988. hrsz-ú építési telek értékesítése 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 988 hrsz-ú építési 
telket -  1/2-1/2-ed tulajdoni arányban - értékesíti      

- Nagy Zoltán (szül.: Kiskunfélegyháza 1974.10.09., an: Lapoczka Mária),   
- Nagy Zoltánné (leánykori név: Baranyi Anikó, szül: Kecskemét, 1982.07.11., anyja 

neve: Kovács Anikó)  
Városföld, Győzelem u. 33. sz. alatti lakosok 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 + 20% ÁFA. A telek vételárán túl a tulajdonszerzőket 
50.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás is terheli a szilárd burkolatú út közműre tekintettel, 
melyet külön közigazgatási eljárás során kell majd megfizetni. 
 
III/5. Csáki Béla: Ismert az a program, hogy minden intézményt akadálymentessé kell tenni. 
A Fogyatékosok Közalapítványa egy pályázatot írt ki. Az iskola feladattervében is szerepel az 
akadálymentesítés. A közalapítvány az oktatási intézményeket javasolja.  
 
Dr. Mészáros László: A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Kht. kapta a megbízást a 
pályázati alap kezelésére. 2005. decembere volt a határidő, de egy jogszabállyal 
meghosszabbították 2008-ig. Rendkívül kedvező feltételekkel juthatunk pályázati pénzhez, 
ugyanis a 2000 fő alatti lélekszámmal rendelkező településeket kiemelik. Önmagában 10 %-
os önerő elegendő, de ha kedvezőtlen gazdasági adottságú területek jegyzékében szerepelő 
településről van szó – és mi ilyenek vagyunk –, akkor 0 % az önerő. Ebben az esetben minket 
csak a megterveztetés költsége terhel. Azt még nem tudjuk, hogy építési engedély köteles-e, 
vagy elég egy leírás hozzá, ezt pontosítani fogjuk. Ez azért került a testület elé, mert egy 
határozattal kellene azt a szándékunkat kinyilvánítani, hogy a pályázatot el kívánjuk indítani, 
a beruházást meg akarjuk valósítani. Azért sürgős, mert a postai úton való feladás határideje 
február 24., de a személyes leadáskor február 26. Polgármester úrral történt megbeszélésünk 
alapján javasolom, hogy az iskolát akadálymentesítsük.  
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Polyák Tibor: Ennek van valami felső határa? Mert ilyen kedvező feltételek nem biztos, 
hogy máskor is adódnak.  
 
Dr. Mészáros László: Igen, pályázónként 3.000.000.-Ft.  
 
Seres István: Csak kívül, vagy belül is lehet alakítani?  
 
Dr. Mészáros László: A pályázatok komplex módon való akadálymentesítést részesíti 
előnyben. 
 
Csáki Béla: Kis Zolival már beszéltünk róla, de még nem volt arra idő, hogy megnézzük. 
Vonatkozik arra is, ahol már valamilyen szintű akadálymentesítés van, tehát egy földszintes 
épület, ahol különösebb gond nincs a bejutással, de nincs kialakítva WC, akkor ennek 
kialakítása is lehet. Nagy valószínűséggel az építési engedély, itt, ahol egy olyan mértékű 
átalakítás van, hogy egy nyílászárót kell cserélni nagyobbra, az nem bővítésnek számol, és ott 
csak műleírás kell. A pályázatnak 3 lépcsője van, az első az épületbe való bejutás, második a 
vizesblokk kialakítása, a harmadik pedig a kommunikációs akadálymentesítés, amiről nem 
tudjuk, hogy mi az. Tehát ennek a lényege, hogy egy szándéknyilatkozatot kell hoznunk, hogy 
részt akarunk-e venni a pályázatban. A múlt évben arról beszéltünk, hogy a lenti helyiségeket 
csináljuk. Az udvari WC-ből egy közfal kibontással tudunk egy olyan WC-t kialakítani, ami 
megfelel annak, hogy a tolókocsival be lehessen menni. Meg kell nézni, hogy melyik 
épületben akadálymentesítünk.  
 
Seres István: Lehet úgy is pályázni, hogy nincs mozgáskorlátozott az iskolában? 
 
Dr. Mészáros László: Jogszabályban megállapított kötelezettségünk a középületek 
akadálymentesítése, így nincs jelentősége annak, hogy valóban van-e fogyatékkal élő személy 
az intézményben.  
 
Csáki Béla: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Aki elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
6/2006. Kt.sz. határozata 
Akadálymentesítési pályázat 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete elhatározza az Eötvös József Általános Iskola 2. 
számú épületének akadálymentesítését a FOKA P25/3. pályázat igénybevételeivel. A 
beruházás költségét a következőképpen biztosítja:  
 
   - Önrész:      103.063.-Ft 
   - Pályázati forrás: 1.354.398.-Ft 
   Összesen:  1.457.561.-Ft 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítése és benyújtása érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
III/6. dr. Mészáros László: A Kiskunfélegyházi VSZKSZ-től ismét kaptunk egy ajánlatot. 
Ugyanazon a napon, amikor ezt megkaptam, a kecskeméti gyepmesteri telepet megkerestem, 
és vállalta, hogy egy árajánlatot készít. A mai napig húzódott a dolog, telefonáltam, az volt a 
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válasz, hogy a fenntartójukat megkérdezték, akik kapacitás hiánya miatt nem járulnak hozzá a 
szerződéskötéshez. A kapacitás hiányát az okozza, hogy valamelyik állatvédő szervezettel 
szerződésük van arra, hogy a 14 nap elteltével sem altatják el az állatokat, hanem továbbra is 
őrzik és bemutatják az örökbefogadóknak, ennélfogva tele van a telepük. Nyáron fognak 
bővíteni, és akkor fognak esetleg szóba állni velünk. Felolvasnám a kiskunfélegyházi 
ajánlatot!  
 
Kürtösi József: Nagy szükség lenne rá.  
 
Dr. Mészáros László: Szerintem is, mert sokan vannak olyanok, akik csak befogadták a 
kutyákat. Volt két regisztrált harapásunk is.  
 
Seres István: Nem lehet szigorúbban behajtani a bírságokat?  
 
Dr. Mészáros László: Lehet büntetni, de nem ez fogja megszüntetni a kóbor kutyák 
jelenlétét. Több valóban gazdátlan kutya is van területünkön, előfordul az is, hogy 
befogadják, de ha számon kérjük az ebtartás körülményeit, arra hivatkoznak, hogy kóbor 
kutya és kérik elszállítani, melyet most nem tudunk teljesíteni. Ezért kellene szerződést 
kötnünk a gyepmesteri hivatallal.  
 
Kürtösi József: Nem lehet kigazdálkodni a költségvetésben ezt az összeget? 
 
Dr. Mészáros László: Az ajánlatban szerepel, hogy társulási formában szeretnék végezni ezt. 
Azt gondolom, hogy ha a kistérségben az önkormányzatok is bekapcsolódnak, lehet, hogy 
nem ilyen feltételekkel, hanem például lakosságarányosan is működhetne a dolog.  
 
Csáki Béla: Kénytelenek lennének a lakosságarányt figyelembe venni. Ha most nem is lesz 
határozatba foglalva, de egy hozzájárulást kellene adni. Tehát a következő ülésen lesz a 
költségvetés megtárgyalása, ott számoljunk ezzel a 100.000.-Ft-tal és a hozzá tartozó 
járulékokkal.  
 
III/7. Csáki Béla: Tájékoztató jellegű a következő témánk. Kiskunfélegyházán a kábel tv-t 
megvette egy miskolci cég. Ennek következtében a környékben szétnéztek. Kunszállással is 
felvette a kapcsolatot. Kiépített egy optikai kábelt, ami 50 csatornát, szélessávú Internet-
hozzáférést, rendszeren belüli telefonösszeköttetést foglal magában. Az a feltétel, hogy egy 
településen a lakosok többsége benne legyen. Ezt a csomagot most 3.300.-Ft-ért biztosítja. 
Felhívtam, hogy tájékozódjak. Megbeszélhetnék ezt a lakosokkal pl. falugyűlésen. A 
beruházás költsége lakásonként 8-20 ezer forint között lehet, függ attól, hogy hány érdeklődő 
van, és legalább 1 évre szerződést köt. Későbbi tárgyalás kérdése. Legalább 70-80 lakás 
kellene ahhoz, hogy ez meglegyen. Mi a Képviselő-testület véleménye?  
 
Polyák Tibor: Hol fogják elvezetni a vezetéket? 
 
Csáki Béla: Kábelen hozzák el.  
 
Kürtösi József: A Hírvivőben kellene megjelentetni az erről szóló anyagot, és ezután össze 
lehet számolni a jelentkezőket.  
 
Polyák Tibor: Nem biztos, hogy lesz 70 család.  
 
Csáki Béla: Vannak anyagok, szóró lapok, lehet majd sokszorosítani, és a postaládákba tenni.  
 
IV. NAPIREND – Kérdések, interpelláció 
 
IV/1. Csáki Béla: Van-e valakinek felvetése? 
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Kürtösi József: Mikor kapjuk meg a kukák elszállításának pontos idejét? 
 
Csáki Béla: Újra közzé tesszük a Hírvivőben a szállítási naptárat. Ígérték, hogy el fogják 
vinni a szemetet.  
 
IV/2. Polyák Tibor: Legutóbbi villanyszámlában kaptam egy tájékoztatót. A Démász 
támogatná a villanyvezetékek alá a megfelelő fák ültetését. Kíváncsiságból felhívtam őket, 
hogy mi ennek a menete. Elmondták, hogy ezeket a tájékoztatókat kiküldték az egyéneknek, 
az önkormányzatnak kellene felvenni a kapcsolatot az egyénekkel. Nemcsak az új fák 
ültetését, de a régi fák cseréjét is támogatnák. Szerintem beszélhetnénk arról, hogy az új 
utcában a vezetékek alá jó lenne.  
 
Dr. Mészáros László: Köszönjük szépen, megnézzük.  
 
IV/3. Csáki Béla: Biztos emlékszik rá a testület, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közútkezelőtől 
kaptunk egy ajánlatot – még határozatot is hoztunk róla –, hogy pályázzunk közösen egy 
sebességjelző berendezést úgy, hogy a 60 %-át a 2006. évi költségvetésből kell finanszírozni. 
Erről azóta nincs semmilyen információ. Most szórólap formájában kaptunk egy tájékoztatót 
a sebességjelzők fajtájáról és árairól.  
 
Seres István: Az ilyen mérőműszert Balatonfüreden 3 hónap után leszerelték.  
 
Bertus József: Valakire van olyan hatással, hogy tényleg lassít, de valaki figyelembe sem 
veszi.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés, felvetés?  
 
Csányi István: Fehérné a bolt előtt árulja a portékáját. Vagy pakoljon fel az asztalra, vagy 
hagyja abba az árusítást. Már többen szóltak a faluban, hogy lepakolja a földre a terményét, 
pedig ott kutyák járnak. Egészségtelennek tartom.  
 
Csáki Béla: Köszönjük a jelzést. Van-e más kérdés, észrevétel? Ha nincs, a testületi ülés 
nyilvános részét bezárom.  
 
K.m.f. 
 
 
   Csáki Béla       dr. Mészáros László 
            polgármester      jegyző 


