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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. február 16-án, 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  

Bertus József, Csányi István, Csankovszki Tibor, dr. Jakab Tibor, Kürtösi   
József, Polyák Tibor, Seres István képviselők,  

   dr. Mészáros László jegyző,  
   Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
NAPIREND: 

1.) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének elfogadása 
  Előadó: Csáki Béla polgármester 
2.) Falugyűlés előkészítése 

Előadó: Csáki Béla polgármester 
3.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 

Előadó: Polyák Tibor és Dinnyés Imre tanyagondnokok 
4.) A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2006-ra 

vonatkozóan 
Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

5.) A HVB tagjainak megválasztása 
  Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

6.)    Egyebek 
7.)   Kérdések, interpelláció 
8.)   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. Javaslom megtárgyalni a meghívóban közölt napirendi 
pontokat.  
 

I. NAPIREND – Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének elfogadása 
 
Csáki Béla: Első napirendi pontként a 2006. évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést kell 
megtárgyalnunk, felkérem a Polgármesteri Hivatal gazdálkodóját, Mészáros Anikót, hogy 
szíveskedjék ismertetni, illetve ha szükséges, kiegészíteni az előterjesztésében leírtakat.  
 
Mészáros Anikó: Mint az előterjesztésből kitűnik, szerencsére kedvezőbben alakul a 
költségvetési törvény kihirdetett állapotában, mint ahogy a koncepció készítés időpontjában 
látszott. Hogy a két legfontosabb tételt említsem, a közalkalmazotti és köztisztviselői 
béremelés fedezetére felszabadította a jogalkotó a kötelező tartalékképzésként meghatározott 
összeget, emellett több eddig ismeretlen normatíva összege tisztázódott, így például a 
„lakáshoz jutás feladatai” 1.857.533.-Ft lett, mely a koncepció időszakában még 0 forinttal 
szerepelt. Költségvetésünket természetesen a bevételek tervezésével kezdtük, ezek 
előreláthatóan 239.646.768.-Ft összegűek lesznek, ez természetesen nem tartalmazza az 
elmúlt évi pénzmaradvány összegét. Kiadásainkat is ehhez kellett igazítani. Jogszabályban 
meghatározott feladatainkon túl csak néhány kisebb felhalmozási célú kiadásra lesz lehetőség, 
ezeket a tervezet 5. számú mellékletében soroltuk fel. Kérem, hogy akinek kérdése van, tegye 
fel! 
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Csankovszki Tibor: Ha jól tudom, az iskola és óvoda költségvetésével kapcsolatosan 
merültek fel problémák.  
 
Dr. Mészáros László: Két alapvető kifogás merült fel az iskola által beterjesztett 
költségigénnyel kapcsolatosan az előzetes tárgyalások során: Az egyik az, hogy jelenleg 
három vezetői szint van az intézményben, van igazgató, igazgató-helyettes és 
intézményegység-vezetőként vezető óvónő, továbbá két tagozat vezető. Velük kapcsolatosan 
merült fel, hogy nem sok-e és indokolt-e egy részben önálló intézménynek ennyi vezető és 
vezetői szint. A másik a túlmunka-elszámolás volt, mely a maga 2,8 millió forint költségével 
egy újabb közalkalmazotti státusz bérezését jelenti. A tárgyalás eredménye az lett, hogy az 
iskola által kért költségelőirányzat nem kerül csökkentésre, az teljes egészében szerepel a 
költségvetési tervben.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdése valakinek? Ha nincs, akkor javaslom, hogy az előttünk fekvő 
rendelet-tervezetet és az azt alátámasztó előterjesztést bocsássuk szavazásra. Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangúlag megszavazta a Képviselő-testület. 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2006. (02.17.) sz. Ök. rendelete 

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 
 

II. NAPIREND – Falugyűlés előkészítése 
 
Csáki Béla: A falugyűlés időpontjának meghatározásakor fontos tudnunk, hogy március 6-án 
Kunszálláson lesz falugyűlés, és nem lenne szerencsés az átfedés. Javaslom megtartani 
március 13-án 17 órakor. Meg kellene továbbá határoznunk a napirendeket.  
 
Kürtösi József: A már megszokottak szerint szükségesnek tartom a közszolgáltatók 
meghívását.  
 
Seres István: Korábban szó esett a kábeltévé faluba történő bevezetéséről, jó lenne meghívni 
ezt a vállalkozót, esetleg többet is, hogy ismertessék a lakosokkal a lehetőséget. Javaslom 
továbbá a vadásztársaság elnökének meghívását, mert voltak gondok a magánterületeken 
történő vadászatok miatt is.  
 
Polyák Tibor: Javaslom, hogy tudassuk a lakosokkal, hogy a külterületi érdeklődőket a 
tanyagondnokok be tudják juttatni a falugyűlésre. Igényeket a szokott módon kellene jelezni.  
 
Dr. Jakab Tibor: A véradóállomás minden évben elismeri azoknak a véradóknak a 
közreműködését, akik bizonyos számú véradáson részt vettek. Ha a falu közössége előtt 
történne ez az elismerés, talán kedvet hozna több embernek is véradáshoz.  
  
Csáki Béla: Magam is indokoltnak tartom a javasoltak meghívását. Összegezve tehát a 
megszokott közszolgáltatásban résztvevőket, továbbá akiket az előbb említett a testület, meg 
fogjuk hívni, és rendelkezésre állnak a lakosság kérdéseire. Van-e még valami kiegészítés? 
Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a falugyűlés 2006. március 13-án 17 órai kezdettel való 
megtartását, a fent említett meghívottakkal és programmal, az kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
86/2006. Kt. sz. határozata 
Falugyűlés időpontjának elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugyűlés időpontját 2006. március 
13-án 17 órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 

III. NAPIREND – Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
 
Csáki Béla: A Képviselők a meghívóval együtt megkapták az írásos előterjesztést. A két 
tanyagondnokot kérdezem, hogy van-e kiegészíteni valójuk?  
 
Polyák Tibor: Csak gépeléssel kapcsolatban annyit szeretnék jelezni, hogy lemaradt az I. és a 
II. jel két helyről.  
 
Dr. Mészáros László: Járt nálunk a Népjóléti Osztály képviselője decemberben. Ők adják ki 
a működési engedélyt, és folyamatosan ellenőrzik a működést. Olyan adminisztrációs 
kötelezettséget próbálnak a tanyagondnokokra terhelni, melyet jogszabály nem ír elő. 
Megállapították, hogy rendeltetésszerűen, sőt ezt meghaladóan vállalt feladatokkal – pl. 
gyermekszállítás – működik a szolgálat, komoly hibákat nem találtak.  
 
Csáki Béla: Sok feltételnek kell megfelelnie a kocsiknak, többek között az ÁNTSZ által 
kiadott engedélynek az ételszállításról. Előírásuk egy hőtárolós edény is.  
 
Dr. Jakab Tibor: Tavaly az ellátottak száma emelkedett-e? Panaszkodnak, hogy egyedül 
vannak, nincs, aki elmenjen a gyógyszerért, vagy elmenjen boltba. 
 
Polyák Tibor: Az ebédszállítás nem, viszont drasztikusan emelkedett a betegszállítás. Az 
ellátás iránti igényt be kell jelenteni, és azt a Képviselő-testület elbírálja.  
 
Csáki Béla: Erre kapunk normatívát, ebből azonban nem jön ki a két szolgálat. Jó, hogy van, 
de határokat kell szabni. Például a gyógyszerigényeket össze kell várni.  
 
Kürtösi József: Volt-e kerekes székes szállítás? 
 
Polyák Tibor: Kb. 5 alkalommal.  
 
Csáki Béla: Úgy érzem, hogy ilyen településszerkezetnél szükség van arra a szociális 
alapszolgáltatásra, amit a szolgálatok elvégeznek. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Ha 
nincs, szavazásra teszem. Aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 1 
tartózkodással elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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87/2006. Kt. számú határozata 
Az I. és II. tanyagondnoki szolgálatok  
működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. tanyagondnoki szolgálat 
működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

IV. NAPIREND – A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 
2006-ra vonatkozóan 

 
Dr. Mészáros László: Mint az előterjesztésből kiderül, ez a kötelezettség törvényen alapul. 
Olyan szempontból is hasznos lehet, hogy az éppen aktuális elvárásokat, azokat a 
követelményeket meg tudja fogalmazni a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
felé, amik vagy jogszabályból, vagy az élet adta helyzetből adódóan előállnak. Próbáltam a 
2006. évnek azokat a kiemelt feladatait – amik jogszabályon alapulnak – előhozni, úgy, mint a 
közigazgatási eljárási törvénynek a pontos, és most már teljesen korrekt alkalmazása. Tehát 
egy új terület 2005. november 1-én lépett hatályba, még tanuljuk. Ide tartozik az elektronikus 
ügyintézésre való átállás is: biztosan emlékszik rá a Képviselő-testület, hogy ezt kizártuk 
mindenütt, ahol lehetett, de vannak azért olyan esetek, ahol nem, ilyen például az anyakönyvi 
nyilvántartás, ahol már egy ASZA elnevezésű rendszer működik. Nem is annyira a lakosaink 
várják ezt tőlünk el, de a Közigazgatási Hivatal, a Kormány és a Belügyminisztérium egyre 
inkább erre szeretnék áthelyezni a jogalkalmazás terét. Itt még az országgyűlési és a 
helyhatósági választásoknak a jogszerű lebonyolítását jelöltem meg, ezen kívül a 
pályázatfigyelést és írást. A második, harmadik, ötödik pontok lényegében olyanok, amik 
örökzöldek, de mindig aktuálisak is. Szerepel benne, hogy a szociális információnyújtásra 
vonatkozó szolgáltatás névlegesen már beindult nálunk. Bizonyos szűk körben, kifejezetten 
csak a szociális ellátásokra vonatkozóan valóban létezik is, akár én, akár Szénási kolléga, ha 
nyugdíjüggyel, méltányossági üggyel, konkrét szociális vagy gyermekjóléti ügyekkel 
kapcsolatosan hozzánk fordulnak, ha akkor éppen pillanatra készen nem is, de rögtön 
utánanézünk. Ennek a feltételei már Zolinál is meg vannak teremtve, nálam is van DVD 
olvasó jogtárral, tehát a napra kész jogszabályi állapotokat tudja ő is tolmácsolni. Ezt 
szeretném olyan irányba kiszélesíteni, hogy például a jogi segítségnyújtásra, az 
áldozatvédelemre, a babakötvényre vonatkozóan, amik nem tartoznak szorosan a 
polgármesteri hivatal munkakörébe, de nap mint nap jönnek, érdeklődnek, és jó lenne ezekre 
a kérdésekre választ adni. Mondhatnám az állami lakástámogatási rendszert is. Tehát ezekre 
egy naprakész, pontos rendszert rögtön egy olyan szinten megoldani, hogy az ott megkövetelt 
formanyomtatványokkal is rendelkezzünk, vagy rögtön tudjuk azt a honlapcímet, ahol 
letölthetőek, és ne kelljen elutazni külön a nyomtatványért. Köszönöm.  
 
dr. Jakab Tibor: A honlappal kapcsolatos ismereteket hányan sajátították el? 
 
Dr. Mészáros László: Még senki, még nem tudjuk karban tartani a honlapunkat. A megbízott 
cég sem tudja.  
 
Dr. Jakab Tibor: Hogyan lehet elsajátítani ezt, tanfolyammal, vagy esetleg autodidakta 
módon?  
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Dr. Mészáros László: Kockázatos az autodidakta módszer, ugyanis vannak olyan 
követelmények a számviteli törvényben, a közigazgatási eljárási törvényben, amikbe nem 
lehet tévedni. Vannak olyan közérdeket érintő határozatok, mint például az útépítés, az erről 
szóló határozatot a KET hatályba lépése után úgy kell közszemlére tenni, hogy kifüggesztik 
hagyományos módon a Polgármesteri Hivatalban, és a honlapra is fel kell tenni, de nem elég 
feltenni a honlapra, ennek akár 10 év múlva is nyomon követhetőnek kell lennie, hogy abban 
az ügyben ilyen számú határozat bizonyos ideig a honlapon nyugodott. Utána eltűnik, de 
regisztrálni kell. Meg van bonyolítva, úgyhogy ez egy olyan terület, amelyben fejlődnünk 
kell.  
 
Dr. Jakab Tibor: Az archiválás olyan bonyolult? 
 
Dr. Mészáros László: Számomra még pillanatnyilag az. Ha belegondolok, hogy a hivatalban 
kiket tudok erre igénybe venni, akkor igen. Tehát ezt pillanatnyilag nem tudjuk.  
 
Csáki Béla: Más önkormányzatoknál is külsősöket alkalmaznak a honlap szerkesztésére.  
 
Dr. Mészáros László: Amint lehet, ellessük, hogy miénk legyen a karbantartás.  
 
Csáki Béla: Van-e valami kérdés még ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra bocsátom a 
határozat-tervezetet. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangúlag elfogadta 
a testület.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
88/2006. Kt.sz. határozata 
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott 
teljesítmény-követelmények alapját 
képező célok elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőkkel szemben 
meghatározott teljesítmény-követelmények alapját képező célokat elfogadja. 
 

V. NAPIREND – A HVB tagjainak megválasztása 
 
Dr. Mészáros László: A Képviselő-testület törvényi kötelezettségéből fakad, hogy legkésőbb 
a szavazást megelőző 20. napig meg kell választania a szavazókörönkénti szavazatszámláló 
bizottságot. Ebben a jegyző javaslata alapján kell, hogy döntés szülessen, ha ez nem történik 
meg, akkor a területi választási iroda vezetője, tehát főjegyző intézkedik a bizottság 
kijelöléséről. Egy hirdetést tettem közzé a Hírvivőben, felkértem a település állandó 
lakcímmel és választójoggal rendelkező lakosait, hogy jelentkezzenek. A felhívásra 14 fő 
jelentkezett. Mindannyian tettek egy nyilatkozatot, ebben közölték a személyes adataikat és 
elérhetőségüket. Nyilatkoztak továbbá arról is, hogy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn 
velük szemben. A Szavazatszámláló Bizottságról a következőket kell tudni: A Bizottságnak 
legalább 5 tagból kell állnia. A tagok választott, illetve a jelölő szervezetek által delegált 
tagokból állnak. Bizottságonként 3 tag választott tag, a többi delegált. Ha nem lesz meg az 5 
fő, akkor 5 választott taggal kell a bizottságot megalakítunk. Tudjuk, hogy a településen 
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hagyományosan 2 választókör van, ez 2 bizottságot igényel. Hosszú idő óta viszonylag 
állandó a bizottságok tagsága. Az állandó tagoknak a jelentkezését illetve a nyilatkozatait a 
listából kitűnően láthatjuk. Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok 
pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, pontosan és jogszerűen tudják alkalmazni a választási 
eljárási törvényt. Ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy legalább a bizottságok eddigi 
elnökeit válasszák be a bizottság tagjai közé, hogy gyakorlott tagok is legyenek az új 
bizottságban.  
 
Polyák Tibor: Kik voltak pontosan az elnökök? 
 
Dr. Mészáros László: Az 1. sz. Bizottságnak Pöszmet Jánosné, az állandó tagok Csankovszki 
Márta és Oroszi Tibor volt. A 2. sz. Bizottságban Szénási Zoltánné volt az elnök, az állandó 
tagok Lovas Jánosné és Nagy Mihály.  
 
Polyák Tibor: Lesz olyan, aki a póttagok közül nem fog bekerülni?  
 
Dr. Mészáros László: Ez attól függ, hogy a jelölő szervezet delegál-e tagot.  
 
Csáki Béla: Nem baj, ha több póttag van, mert bármilyen akadályoztatás esetén ki tudja 
egészíteni a létszámot. Ezzel a javaslattal egyetértek. A 3 eredeti tag maradjon.  
 
Seres István: Nem látom Szászné Kati nevét.  
 
Dr. Mészáros László: Ő a Helyi Választási Iroda tagja, és a HVI jegyzőkönyvvezetőjeként 
lesz ott, ugyanúgy, mint Juhászné Kati. Köztisztviselő egyébként sem lehetne a 
Szavazatszámláló Bizottság tagja.  
 
Seres István: Pöszmet Jánosnénak és Szénási Zoltánnénak milyen jogi végzettsége van 
ehhez?  
 
Dr. Mészáros László: Az előző két népszavazáskor egész biztosan, de a korábbi választások 
alkalmával is a bizottságok tisztségviselői voltak, tehát gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, 
és több felkészítés van már a hátuk mögött.  
 
Seres István: Tehát akkor ez nem zár ki senkit, mert a bármelyik tag lehet elnök, ha 
felkészítést kapnak előtte.  
 
Dr. Mészáros László: Így van, én csak kértem ezt a lehetőséget a választás jogszerűségének 
biztosítása érdekében.  
 
Csáki Béla: A Képviselő-testületnek csak az a feladata, hogy azt a 6 embert kiválasszuk.  
 
Dr. Mészáros László: Azt kérem a Testülettől, hogy 3 választott tagot és ezt meghaladóan 
póttagokat nevezzen meg az előterjesztésben felsoroltak közül.  
 
Csáki Béla: Tehát egyetért azzal, hogy az 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság állandó tagja 
Pöszmet Jánosné, Csankovszki Márta és Oroszi Tibor, póttagjai Bodor Ferenc, Kissné Nagy 
Anikó, Molnár Józsefné, valamint a 2. sz. Szavazatszámláló Bizottság állandó tagja Szénási 
Zoltánné, Lovas János Imréné és Nagy Mihály, póttagjai Seres Istvánné, Endre János, 
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Pöszmet Sándor, Cseriné Lovas Éva és Kovácsné Fehér Éva személye legyen, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, 2 tartózkodással elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
89/2006. Kt. számú határozata 
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságokat a 
következő tagokkal állítja fel:  
 
0001. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
  Bodor Ferenc 
  Csankovszki Márta  
  Kissné Nagy Anikó 
  Molnár Józsefné 
         Oroszi Tibor 
  Pöszmet Jánosné 
    
0002. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
  Cseriné Lovas Éva  
  Endre János 
  Kovácsné Fehér Éva 
  Lovas János Imréné  
  Nagy Mihály  
  Pöszmet Sándor 
  Seres Istvánné 
  Szénási Zoltánné 
 

VI. NAPIREND – Egyebek 
 
VI/1. Csáki Béla: Egyebek napirendi pont keretében meg kell tárgyalnunk az iskolaigazgatói 
posztot. A jelenlegi megbízás 2006. június 30-ig szól. A Képviselő-testületnek pályázatot kell 
kiírnia az előkészítő munkák miatt. Az új pályázót legkésőbb júniusban meg kell választani. 
Kérdés, hogy 5 vagy 10 évre kapjon megbízatást. Az előző 5 éves volt. A hirdetést kötelező 
megjelentetni a Közoktatási Közlönyben. A kérdésem az, hogy mely más médiában 
jelentessük meg még? A Hírvivő, Petőfi Népe, Szuperinfó, más javaslat van-e? 
 
Dr. Jakab Tibor: Az Interneten meg lehet jelentetni? 
 
Dr. Mészáros László: Hivatalos megjelentetési forma a Közoktatási Közlöny, a többit mi 
választjuk.  
 
Seres István: A Kiskun Tv-ben is lehetne hirdetni.  
 
Csáki Béla: A Kunszállási Kábel Tv is pénzért jelenteti meg. 
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Csányi István: Ha meg vagyunk elégedve a mostani igazgatóval, miért kell meghirdetni az 
állást? 
 
Csáki Béla: Jogszabály írja elő, hogy a Képviselő-testület 5 vagy 10 évre határozott 
időtartamra nevezheti ki az iskolaigazgatót. A mi 5 éves megbízásunk most jár le. Az esélyt 
mindenkinek meg kell adni. Burkoltan nem szabad pályáztatni. Tehát a Petőfi Népe Szombati 
Grátisz kiadásában jelentessük meg, mert elég nagy kiterjedésű újság. Felolvasom a pályázat 
szövegét! Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
90/2006. Kt.sz. határozata 
Általános Iskola és Óvoda igazgatói 
állásának betöltésére pályázat kiírása 

H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Fülöpjakabi Általános Iskola és 
Óvoda igazgatói állás betöltésére.  
A kötelezően előírt pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a végrehajtásáról szóló 
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994.(V.8.) MKM. rendelet tartalmazza.  
Pályázati feltételek továbbá:  
- Egyetemi vagy főiskolai végzettség, 
- Tanári képesítés, 5 év szakmai gyakorlat, 
- A megbízás időtartama: 2006. július 01-től 2011. június 30-ig. 
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint.  
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási Közlönyben való megjelenést követő 30 
nap. 
Pályázathoz a következőket kell csatolni: oklevél másolat, szakmai önéletrajz, vezetői 
program. 
A pályázat elbírálása: 2006. május vége. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2006. február 28. 
 
VI/2. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A 2005. évi CLXX. törvény 
módosította a már jól ismert szociális törvényt, ennek egy része 2006. január 1-vel, másrésze 
lépcsőzetesen, későbbi időpontokban lép hatályba, mint a 2004. éves salátatörvény esetében. 
A mostani rendeletmódosítás a 2006. április 1-ig hatályba lépő rendelkezésekhez igazítja 
szociális rendeletünket.  
 
Csáki Béla: Van-e valami kérdés? 
 
Polyák Tibor: Mi az a salátatörvény? 
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Dr. Mészáros László: Egy olyan jogi szabályozási technika, mely egy jogszabály keretén 
belül több különböző tárgyú jogszabályt módosít, például 2005. évi költségvetési törvény volt 
ilyen. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem kívánatos ez a megoldás, mert nem 
szolgálja a könnyű megismerhetőséget, a jogbiztonságot.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a változtatásokkal, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2006. (02.17.) Ök. rendelete 

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

 
VI/3. Csáki Béla: Támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Felolvasom! Évente kér támogatást.  
 
Dr. Mészáros László: Tavaly 35.000.-Ft-ot kaptak.  
 
Csáki Béla: Javaslom a tavalyi összeget.  
 
Seres István: Miért támogassuk őket? 
 
Dr. Mészáros László: Ha bármilyen rendkívüli esemény történik, számíthatunk a szakmai 
segítségükre. Segítségünkre vannak a jogszabály alapján elkészítendő védelmi, megalakulási, 
hóeltakarítási tervek elkészítésében, karbantartásában is.  
 
Seres István: Sokallom a 35.000.-Ft-ot.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért a 35.000.-Ft-tal, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egy 
ellenszavazattal elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
91/2006. Kt. számú határozata 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kiskunfélegyházi Polgárvédelmi Kirendeltsége által benyújtott 
egyszeri támogatás iránti kérelme 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Polgárvédelmi Kirendeltsége részére 
egyszeri 35.000.-Ft támogatást állapít meg.  
 
VI/4. Seres István: Nehezményezem, hogy minden évben ugyanazok vannak a 
Szavazatszámláló Bizottságokban.  
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Csáki Béla: Visszatérhetünk rá, de jegyző úr már elmondta az érveit.  
 
Seres István: Ha már ők vannak 10 éve, akkor manipulálni is lehet őket.  
 
Polyák Tibor: Bizalommal vagyunk irántuk, hogy rendesen ellátják a feladatukat. Ha 
bármelyikükkel kapcsolatban kétely merült volna fel, akkor nem kerültek volna be a 
bizottságba.  
 
Kürtösi József: Feltételezed, hogy manipulálhatók? 
 
Seres István: Nem, de ha nem akarják megváltoztatni az összetételt, nekem ez gyanús. 
Nagyon sok olyan ember van, akinek nincs fix fizetése, és jól jönne neki az a kis pénz, amit 
ezért kapna. Nem tartom egyenes dolognak.  
 
Kürtösi József: Ez nem szociális ellátás.  
 
Csáki Béla: Mindenki véleményt nyilváníthat, eldöntheti, hogy egyetért-e ezzel, de látható 
többséggel elfogadta a testület. Van konkrétan valakivel problémád a bizottságban? 
 
Seres István: Nincs konkrétan senkivel, csak nehezményezem, hogy mindig ugyanazok 
vannak benne.  
 
VI/5. Csáki Béla: Bizottsági ülésen felmerült. Készült a múlt évben egy jóváhagyott, építési 
engedéllyel rendelkező terv. Az elnyerhető pályázati összeg 5 millió forint. Pályázni 
kívánunk-e rá?  
 
Dr. Mészáros László: Nem készítettem hozzá tervezetet, mert az egyik része nyitott 
számomra, hogy vállalunk-e önrészt. Azért kérdem ezt, mert a 2004-ben tervezett sportöltöző 
költségvetése 8,7 millió forint körül van. A támogatás legmagasabb összege 5 millió forint 
lehet. A tavalyi pályázatban döntő részben elvégzett munkában vállaltunk önrészt, mert itt 
elfogadják ebbe a pályázati konstrukcióban. Idén döntenünk kell arról, hogy tartjuk-e ezt az 
elvégzett munka-önrészt, hiszen a költségvetésben nem terveztünk ilyen tételt készpénzben.  
 
Seres István: A tavalyiban társadalmi munkát jelöltünk meg, az ideiben is meg van jelölve?  
 
Csáki Béla: Igen, ezt továbbra is vállalják a sportolók. Kérdezném, hogy olyan kondíciókkal, 
mint tavaly volt, a pályázati kiírás, próbáljuk-e meg idén is. Ugyanúgy elismeri a társadalmi 
munka költséget, ezentúl a pályázat költsége még a regisztrációs díj, mely megér 5.000.-Ft-ot, 
hogy próbálkozzunk vele. Van-e kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a 
pályázattal, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
92/2006. Kt. számú határozata 
ISM Sportöltöző pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
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Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Mobilitás Kht. felé „Sportpálya bővítése öltözőkkel” címmel. A pályázati részvételhez 
szükséges önerőt társadalmi munkából kívánja finanszírozni. Felhívja a polgármestert, hogy 
gondoskodjék a pályázat benyújtásáról.  
 
VI/5. Csáki Béla: A következő téma egy lehetőség. A Nemzeti Földalap tulajdonában lévő 
fülöpjakabi földterületek esetében lehetőség van arra, hogy az önkormányzat azt tulajdonba 
kapja, ha ezt közfeladat ellátása indokolja. Vannak olyan területek, melyekben lehetőség 
rejlik. Ha pénzért megy csak bele, akkor is gondolkodnunk kellene róla. Összekapcsolom a 
következő témával. Holland befektető csoport kereste meg a községet. Az Interneten fedezték 
fel a Bioszövetkezetet. Olyan területet keresnek, ahol biotermeléssel foglalkoznak. 
Szeretnének kb. 4 ha-os területeket, ahol üvegházat építenének, termálfűtéssel. A többször 4 
ha-os terület nem egy-két embernek adna munkát. A közfeladat tehát lakosaink 
foglalkoztatása lenne, amelyhez a Földalaptól igényelhetnénk területeket. A hollandoknak 
máris lenne vevőjük a biotermékekre. Kell az önkormányzattól egy olyan szándéknyilatkozat, 
hogy hajlandóak vagyunk ezzel a társasággal együttműködni. A szándéknyilatkozat semmire 
nem kötelez bennünket. Foglalkozzunk-e ezzel a kéréssel? Ha igen, a nyilatkozat kiadására 
felhatalmazást kérek.  
 
Seres István: Van még több ilyen föld, azokat miért nem lehet megvásárolni? Nem tartom jó 
dolognak a hollandok befektetési terveit, mert honnan veszünk biztosítékot arra, hogy a 
magyar termelők elől nem veszi el a keresetet?  
 
Csáki Béla: Ez is egy nézőpont. Pontosan te ugrottál nekem bizottsági ülésen, hogy mit 
tettünk mi azért, hogy Fülöpjakabon munkahelyeket teremtsünk. 
 
Seres István: Mi a biztosíték arra, hogy a holland gondol egyet, és beszünteti a biotermelést? 
 
Csáki Béla: Az, hogy egyre nagyobb szükség és kereslet van az egészséges zöldségek, 
gyümölcsök iránt.  
 
Bertus József: Örülök, hogy valaki be akar fektetni.  
 
Dr. Mészáros László: A holland befektető is uniós támogatásból szeretne beruházni, az 
önkormányzatra a kedvezőbb támogatási arány miatt van szüksége. Ahhoz, hogy ezt a 
kedvező támogatási feltételt el tudjuk érni – amit polgármester úr említett – ahhoz az kell, 
hogy döntő tulajdoni részesedése legyen az önkormányzatnak a beruházásban. A döntő 
tulajdoni részesedés hozza magával a döntési jogot is, ez biztosítékot jelenthet, hogy nem 
történnek a településre nézve kedvezőtlen változások a jelenlegi elképzelésekhez képest.  
 
Polyák Tibor: Támogatom ezt a javaslatot, sőt a Nemzeti Földalaptól további területeket 
lehetne igényelni. Még esetleg cserével is.  
 
Seres István: Nem értek vele egyet! 
 
Csáki Béla: Egy nyilatkozatot teszünk, hogy próbálunk együttműködni a társasággal.  
 
VI/6. Csáki Béla: Kábel Tv lehetőségéről már beszéltünk, többet nem tudok elmondani róla, 
mint már eddig is elmondtunk.  
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Seres István: Benne van az Internet-elérés összege, ez havi vagy évi díj?  
 
Dr. Mészáros László: Nem végleges még az Internet-ajánlat.  
 
Csáki Béla: Más kérdés van-e még? 
 
VI/7. Kürtösi József: Az utcánkban a nyár végén kidöntötték az elsőbbségadás táblát. Vissza 
lehet-e tenni?  
 
Csáki Béla: Akkor vennünk kell egyet. Jogos a dolog, intézkedünk.  
 
VI/8. Bertus József: Pénzügyi Bizottsági ülésen felülvizsgáltuk polgármester úr illetményét 
és költségtérítésének összegét. A bizottság javaslata az, hogy az 1994. évi LXIV. Törvény 
szerinti illetmény szorzószámot az eddigi 8,5 %-ról 9 %-ra emelje fel a Képviselő-testület. A 
költségtérítés vonatkozásában továbbra is a költségátalány illesse meg, ennek mértékét nem 
kéri emelni polgármester úr, így nem javasolja emelni a bizottság.  
 
Dr. Mészáros László: Mindkét adat az alsó határa annak a díjtartománynak, amiben részesült 
polgármester úr. Emberemlékezet óta nem került sor emelésre, viszont közben a 
közalkalmazotti, köztisztviselői, még a minimálbér is emelkedett.  
 
Csankovszki Tibor: Aki egyetért az előbb elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egy tartózkodással elfogadta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
93/2006. Kt. számú határozata 
Csáki Béla polgármester 
díjazásának felülvizsgálata 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. 03. 01-től Csáki Béla 
polgármester úr illetményét az eddigi 8,5 %-ról 9 %-ra felemelt szorzó alapján állapítja meg. 
Költségátalány tekintetében elfogadja polgármester úr választását, annak mértékét továbbra is 
20 %-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Bertus József a pénzügyi bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 
Csáki Béla: Van-e még bármilyen kérdés, felvetés? Ha nincs, a Képviselő-testületi ülés 
nyilvános ülését bezárom.  
 
K.m.f. 
 
 
   Csáki Béla       dr. Mészáros László 
            polgármester      jegyző 


