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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 20-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.) Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
  Előadó: Szabó Imre falugazdász 
2.) Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub 2005. évi tevékenységéről 

Előadó: Czakó Józsefné elnök 
3.) Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 

tevékenységéről 
Előadó: dr. Mészáros László jegyző, Havas Tibor tanár 

4.) Egyebek 
5.) Kérdések, interpelláció 
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.  
 

I. NAPIREND – Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének 
tapasztalatairól 

 
Csáki Béla: Átadom a szót Szabó Imre falugazdásznak, ha van valami kiegészíteni valója, 
tegye meg, utána sor kerülhet a képviselők kérdéseire.  
 
Szabó Imre: Köszöntöm a testületet. A támogatásokról szeretnék beszélni. Ezen belül az 
agrár-környezetgazdálkodással kezdeném. Ezt a támogatási formát az emberek nem igazán 
ismerik. Megpályázták ugyan, de csak utána szembesültek a következményekkel és a 
feltételekkel. Múlt év végén osztottam ki a gazdálkodási naplókat, amiket igencsak szigorúan 
konstruáltak meg. Ez olyan helyzet elé állította a gazdálkodók egy részét, hogy inkább 
lemondtak a támogatásról. Talajvizsgálatot kell készíttetni, naplót kell vezetni, 5 évre el van 
kötelezve a gazda. Ebből csak a terület erdősítésével lehet kiszállni, akkor nem kell 
visszafizetni a megkapott összeget. Ez az összeg hektáronként 23-24.000.-Ft. Az elvárások 
közül az egyik, hogy a terület 75%-át lehet csak beültetni gabonafélével. Viszont akiknek 
megfelelnek a feltételek, azok már beadták a kifizetési kérelmüket, amit évente be kell 
nyújtani, de nem kell újra pályázni. Előző években a csomagokat kipostázták a pályázóknak, 
de most én kaptam meg, ezeket ki kell majd osztanom. Értesíteni fogom a lakosságot az 
átvétel módjáról.  
 
Dr. Jakab Tibor: Ez a támogatás tényleg nehézkes, vagy csak Magyarországon ilyen? Vagy 
azért ilyen, hogy minél nehezebben lehessen hozzájutni? Rossz a szisztéma? 
 
Szabó Imre: 1 millió ha feletti területre kaptunk keretet. Az unióban megállapodás született, 
hogy Magyarországról ennyi föld kerül bevitelre. Erre megkaptuk az ígéretet, utána a pénzt is, 
de úgy néz ki, hogy az első év után több az igény, mint a keret. Ezt különösebben bővíteni 
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nem akarják. Mivel 8-10 év múlva kapja meg Magyarország ezt a támogatást, addig nagy a 
valószínűsége, hogy fokozatosan meg fog szűnni.  
 
Dr. Mészáros László: 1962-65 között az unió be akarta szüntetni a mezőgazdasági 
támogatást, de Franciaország annyira ragaszkodott hozzá, hogy ez nem történt meg, ez volt az 
„üres székek politikája” akkor.  Ezért még nem temetném el ezt a támogatási formát.  
 
Szabó Imre: Nemcsak az unión belül van nézetkülönbség, hanem kívülről is nagy nyomás 
nehezedik rá a megszüntetés miatt.  
 
Dr. Jakab Tibor: Hány gazda foglalkozik Fülöpjakabon ezzel a támogatási rendszerrel?  
 
Szabó Imre: 8-10 gazdaság. 
 
Csáki Béla: Van egy másik, a területalapú támogatás. Akinek van földje és műveli, megkapja 
azt a 45.000.-Ft-os támogatást. Amikor ezt egyeztették, nem a vidékfejlesztési szemléletű 
embereket, hanem kimondottan a nagytermelők érdekeit nézték. Ezért nem hoztak el nagy 
pénzeket. Jó volna ez a támogatás, csak egy minimális képzést kellene biztosítani a 
gazdáknak.  
 
Szabó Imre: Még egy dolgot elmondanék a támogatásokról. Tavaly is jeleztem, hogy 
Brüsszelben tárgyaltak a kedvezőtlen adottságú területek helyzetéről. Ebben a föld 
aranykorona értékét figyelmen kívül hagyták. Egy gazdálkodó, ha pályázott és nem 
adminisztrál, nem fogja tudni teljesíteni a feltételeket.  
 
Polyák Tibor: Várható-e, hogy változik az őstermelő igazolvány ezen formája? 
 
Szabó Imre: Következő év január 1-től biztosan változni fognak. Új lesz, ami 3.000.-Ft-ba, 
az érvényesítése pedig 1.000.-Ft-ba fog kerülni. A falugazdászok körében is lesznek 
változások. 
 
Polyák Tibor: Ez a heti fél nap elég, amit itt tölt a hivatalban? 
 
Szabó Imre: Ezekben az időkben kevés, de addig vagyok, amíg ügyfél van.  
 
Kürtösi József: Az őstermelői igazolványokhoz visszatérve, ami nem lett megújítva az idén, 
azt automatikusan bevonják, vagy be kell vonatni, vagy hány évig érvényesek?  
 
Szabó Imre: Az őstermelői igazolványokat bármikor, egész évben meg lehet újítani. Ha meg 
akarja szüntetni az igazolványt, csak be kell jönnie hozzám, utána már intézem a dolgot.  
 
Seres István: Tavaly kitöltöttük a formanyomtatványt, és térképet is kaptunk hozzá. Ha 
átveszem ezt a csomagot, és közben a földterületem szaporodott, azt hogyan lehet megoldani? 
 
Szabó Imre: Ha a gyarapodott föld a térképen szereplő piros vonalon belül van, és még 
benne van a parcellában, nincs semmi gond, annyival többet vezetünk fel.  
 
Polyák Tibor: A területalapú támogatáshoz vetni is kell, vagy elég tisztán tartani a földet? 
 
Szabó Imre: Akkor is jár, ha csak gyommentesen tartja a gazda.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? Ha nincs, aki elfogadja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a testület egyhangúan tudomásul veszi. Köszönjük Szabó Imre falugazdásznak a 
megjelenést.  
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II. NAPIREND – Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub 2005. évi 
tevékenységéről 

 
Csáki Béla: Előadónak Czakó Józsefné jelenlegi elnök van megjelölve, de tavaly még Szabó 
Ferencné volt. Kérdezném, hogy van-e kiegészíteni valójuk?  
 
Szabó Ferencné: Ami fontos, az leírásra került a tájékoztatóban, várjuk a kérdéseket.  
 
Seres István: A programok között hiányzik az augusztus 20-i rendezvényen való részvétel. 
 
Szabó Ferencné: Ez az egy kimaradt, elfelejtettük beleírni.  
 
Seres István: Decemberben volt a Keceli virágkarnevál. Miért Fekete Istvánék szervezték, 
miért nem a klub?  
 
Szabó Ferencné: Mindkét nap mentünk, így több helyre el tudott vinni bennünket. Viszont a 
nyugdíjasokat mi szerveztük be.   
 
Dr. Mészáros László: A klub beintegrálódott-e a félegyházi agrártagozatba?  
 
Szabó Ferencné: Nem, csak baráti kapcsolat van közöttünk.  
 
Seres István: Gondolkodtak-e önállóan működő szervezetben? 
 
Csáki Béla: Egy egyesületnek olyan kritériumoknak kell megfelelni, amit ez a klub nem tud 
felvállalni. Különböző költségek merülnek fel, a számlavezetés miatt könyvelőt kellene 
alkalmazni, különböző regisztrációs díjakat kellene fizetni.  
 
Polyák Tibor: Örvendetes, hogy ilyen hosszú a tájékoztató. Az utóbbi időben csökkent a 
létszám, de Czakóné Irénke új lendülettel, nagy ambíciókkal vágott bele a munkába.  
 
Czakó Józsefné: Igen, örülök, hogy vannak új tagok, és annak is, hogy sok helyre el tudunk 
menni. Valamint szeretnék elnézést kérni, hogy az előző ülésre nem jöttünk el.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés, észrevétel? Ha nincs, további jó munkát kívánunk az 
elkövetkezendő időkre.  
 

III. NAPIREND – Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, 
a könyvtár tevékenységéről 

 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Néhány lényeges elemet emelnék ki. Új 
szervezet alakult: „Fülöpke a gyermekekért” Alapítvány. Ők a gyermekek táboroztatását, 
jólétét támogatják. Megépült az iskola udvarán a sportpálya, illetve a játszótéri eszközök 
lecserélése kezdődött meg pályázati pénzből. Kiegészíteném még annyival a beszámolót, 
hogy 4 finanszírozási normatíva volt az önkormányzat tavalyi költségvetésében:  
  - a kulturális és szabadidős foglalkozások normatívája,  
  - a helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok normatívája,  
  - település és sportfeladatok normatívája,  
  - diáksporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozása.   
Ezeknek egy részét át is adtuk az iskolának, a fennmaradó összeg szolgálja a könyvtár 
fenntartásával kapcsolatos finanszírozást, illetve a szabad felhasználású támogatási keretünket 
jelenti.  
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Seres István: Miért nem szerepelnek már megint a beszámolóban a Szűcs-iskolában 
történtek? Különböző rendezvények voltak, például tavaly a kunszállási gyerekek voltak 
Gyereknapkor, Félegyházáról a PG-s gyerekek is jöttek sátortáborozni nyáron, focibajnokság, 
augusztus 20-án a borkóstoló, a kunszállási falunapi rendezvényen kiállítást szerveztem, és 
még sorolhatnám.  
 
Dr. Mészáros László: Elfelejtettem beleírni, és ezért elnézést kérek! De a beszámoló miatt 
minden intézményt végig kell járnom, hogy a rendezvények listáját adják le. Ez kimaradt. 
 
Csáki Béla: Megkaptad a meghívót, tudtad, mi lesz a napirend, te is szólhattál volna a 
rendezvényekről. Van-e valami vélemény, hozzászólás? Szeretném jelezni a testületnek, hogy 
április 6-7-én két rendezvényre is sor került, nálunk járt Gubcsi Lajos, aki a Magyar 
Művészetért Díj gondozója. A másik rendezvényt az iskola szervezte, ami főként a diákoknak 
szólt, ez Szávai Imre irodalmi „estje” volt a Teleházban. Szávai Imre a könyvtárnak is 
ajándékozott egy kötetet. Van-e kérdés?  
 
Dr. Mészáros László: Havas Tibor tanár úr nem tud jelen lenni, ezért megkért, hogy 
képviseljem. A statisztikai elemzésből kiderül, hogy a könyvtár állománya 237 írott kötettel, 
és 5 elektronikus kötettel gyarapodott. 5291 írott és 47 elektronikus dokumentuma van 
összesen. A lakosságból 181 fő beiratkozott könyvtárlátogató van, ebből 141 fő 14 éven aluli. 
Azt hiszem, hogy a felnőtt lakosság körében kellene leginkább népszerűsíteni a könyvtárat, 
amit közösségi térré lehetne tenni. Ebben előrébb tudnánk lépni.  
 
Dr. Jakab Tibor: A könyvtárban kettő számítógép található. Miért? 
 
Dr. Mészáros László: Az egyik a könyvtári állomány nyilvántartására szolgál, a másik pedig 
az elektronikus dokumentumok olvashatóságát biztosítja. A gyerekek már annyira jól ismerik 
a számítógépet, hogy könnyen tudják kezelni, mondhatni a vérükben van.  
 
Csáki Béla: A szülői munkaközösség egy televíziót és egy DVD-t vásárolt a könyvtárba, így 
ezek használatára is van lehetőség. Van-e más kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki 
elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, egyhangúan elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
120/2006. Kt. számú határozata 
A Kulturális és közművelődési feladatok  
ellátásáról, és a könyvtár tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális és közművelődési 
feladatok ellátásáról, valamint a könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 

IV. NAPIREND – Egyebek 
 
IV/1. Csáki Béla: Már volt róla szó, hogy egy pályázati rendszert kellene kidolgoznunk. 
Átadom a szót jegyző úrnak, ismertesse az általa kidolgozott adatlapot.  
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A 2004. decemberében elvégzett 
közművelődési ellenőrzés egyik megállapítása az volt, hogy a területre szánt források 
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hatékonyabb elköltését szolgálná egy pályázati rendszer kialakítása, mely a közművelődési 
koncepció mentén haladva kerülhetne kiírásra. A település Képviselő-testülete kijelöli azokat 
a célokat, mely irányba a közművelődési tevékenységnek haladnia kellene, és ennek 
megfelelően tudnánk a finanszírozást is alakítani. A koncepció megalkotása a képviseleti 
szervek feladata (Képviselő-testület, bizottság).  
A pályázati rendszerrel kapcsolatos előrejelzést papírra fektettem, azt szeretném most is – 
mint a bizottsági ülésen – kérni, hogy legyenek az ötleteikkel segítségemre. Igyekeztem olyan 
területeket megjelölni, amibe a lehető legtöbb minden belefér. Az egyik terület a helyi civil 
szervezetek működési célú támogatása. Általában civil szervezet azért jön létre, hogy 
valamilyen, a tagok által meghatározott cél elérése érdekében bizonyos tevékenységet 
folytasson, amihez vagyont is rendel. Egyesületeknél ez tagdíj formájában, alapítványoknál 
pedig az alapítványi vagyon formájában jelenik meg. Tehát ennek a támogatási formának 
csupán forrás-kiegészítő szerepet szabad betöltenie. Ide vonatkozik az első pályázati felhívás, 
amiben szerepel, hogy működési célokra lehet igénybe venni. Ezt kifejezetten a helyi civil 
szervezetek vehetik igénybe. Az adatlapon javaslom a pályázati önerő szükségességét. Egy 
pályázati űrlap-tervezetet is készítettem, amin röviden ismertetni kellene a pályázó civil 
szervezet tevékenységét. A másik két pályázati felhívás lényegében ugyanazt az egy témát 
tartalmazza, a különbség közöttük a kedvezményezett korcsoport. Az egyik gyermekekkel 
kapcsolatos, a másik teljes spektrumú. Azt hiszem, hogy községünkben kiemelt fontosságú, 
hogy a gyermekeknek a településen való komfortérzete teljes legyen. Azt javaslom, hogy 
amikor gyermekekkel kapcsolatban közművelődési, táboroztatási, sportcélú tevékenységek 
támogatására írunk ki pályázatot, azt mind intézmények, mind civil szervezetek, mind 
magánszemélyek vehessék igénybe. Véleményem szerint itt is fontos lenne, ha önerő 
ráfordítását is kérné a testület. Az önerő mindig bizonyítja egy program komolyságát. A 
harmadik pályázati elképzelés lényegében ugyanazt tartalmazza, csak éppen nincs a 
korcsoport megjelölve. Ez lényegében klasszikus területe annak, amikor egy rendezvény 
megtartását határozza el valamelyik szervezetünk, és ezt a rendezvényt a település egész 
lakosságának szervezik. Ilyenfajta támogatásra tavaly a testület több mint 200.000.-Ft-ot ítélt 
meg. Javasolnám, hogy folyamatos legyen a kérelmek befogadása a pályázati keret 
kimerüléséig. A 2006. évre tervezett keretünk 980.000.-Ft. Ebből már használtunk 85.000.-Ft-
ot, majd a szokásos támogatás iránti kérelmek teljesítése után 600.000.-Ft marad. A kérdés 
úgy szólna, hogy helyesek-e ezek a pályázati célok? Ebben a formában jók-e a kiírások? Az 
önerő szükséges-e? Mekkora keretet kapjon egy-egy pályázati kiírás?  
 
Polyák Tibor: Az 1. oldalon megjelölésre került, hogy működési célokat irányozna elő, 
szükséges az elszámolás, csak ha ez működési célú támogatás, akkor év végi elszámolás 
tárgya kellene, hogy legyen. A másik észrevételem, hogy a rendezvények tartásánál 30 napon 
belül el kell számolni vele, de ha karácsonyi rendezvényt akar tartani, mennyivel előbb kell 
beadni a pályázatot, hogy a keret ne merüljön ki?  
 
Csáki Béla: A működéssel kapcsolatban szerényebb keretet kellene meghatározni, ugyanis itt 
inkább a rendezvény támogatása a hangsúlyosabb. A civil szervezetekhez az alapítvány is 
besorolható?  
 
Dr. Mészáros László: Igen.  
 
Seres István: A pályázati kiírások folyamatosan kérhetők?  
 
Dr. Mészáros László: Ha a Képviselő-testület elfogadja, a kiírások a Hírvivőben 
nyilvánosságra kerülnek. Onnantól kezdve lehet az igényeket benyújtani, majd folyamatosan 
elbírálásra kerülnek. Ha eljutunk arra a szintre, a honlapon is elérhetővé tesszük a pályázati 
adatlapokat.  
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Seres István: Polyák Tibor az előbbi felszólalásában kifogásolta, hogy ha valaki karácsonyi 
rendezvényt akar szervezni, akkor ne szeptemberben adja be a kérelmét. Viszont oda van írva, 
hogy a keret kimerüléséig lehet kérni, akkor miért nem kérheti szeptemberben? Viszont 
előfordulhat, hogy hiába adja be szeptemberben a pályázatot, ha akkorra már kiürül a keret! 
 
Csáki Béla: Nagyjából tudjuk, hogy milyen rendezvényeink vannak, kikre lehet számolni, 
ezért figyelnünk kell arra, hogy évközben ne merítsük ki a keretet.  
 
Seres István: Mekkora lenne a megjelölendő önerő? 
 
Polyák Tibor: Az az elv mindenképpen jó működési célra, hogy legyen nagyobb az önerő, 
mint a támogatás.  
 
Csankovszki Tibor: Magánszemélyeknél mit jelent az önerő? Például, ha én egy tábort 
szervezek a gyerekeknek?  
 
Dr. Mészáros László: Azon összegek, melyeket a gyermekprogram szervezője más forrásból 
biztosít. Lehet például a gyermekektől beszedett részvételi díj, de az iskola báli bevétele is, 
melyet rászán az intézmény a program megszervezésére.   
 
Polyák Tibor: A bizottsági ülésen kifogásoltam a magánszemélyt. Nem érzem jogosultnak a 
magánszemélyt pályázatra. Kevésbé tartom átláthatónak, ahol egyszemélyi döntések vannak. 
 
Csáki Béla: A magánszemélyek olyan célt valósítanak meg, mint például egy tanfolyam, ami 
bárki által elérhető.  
 
Polyák Tibor: Megfelelő nyilvánossághoz kellene kötni a támogatást.  
 
Dr. Mészáros László: Az államháztartási törvény rendelkezése erre is vonatkozik. 
Támogatási szerződést kell kötni a támogatottal, amiben számadást kötünk ki. Ennek az az 
első feltétele, hogy számlaképes legyen a támogatott. Itt merül fel problémaként, hogy a civil 
szervezeteink nagy része nem számlaképes. Nincs önálló polgárjogi jogképessége, elvileg 
nem lehetne alanya ilyen támogatásnak. Ugyanakkor vannak olyan magánszemélyek, akik 
különböző adójogi formában, egyéni vállalkozóként, stb., akik hasznos dolgokat tudnának 
létrehozni a gyermekeinknek. Ilyen lehet egy kézműves vagy nyelvtanfolyam, stb. 
Ugyanakkor arra szeretnék utalni, hogy a számadást rajtuk számlával igazoltan be lehet 
vasalni. Tehát nem ellenőrizhetetlen a magánszemély sem.  
 
Kürtösi József: Ha a testület elutasítja, de ez neki nem felel meg, hogyan vétózhatja meg?  
 
Dr. Mészáros László: Tekintettel arra, hogy itt nincsenek olyan pályázati feltételek, aminek a 
megvalósulása esetére jár a támogatás, ezért nem lesz jogalapja bírósághoz fordulni.  
 
Bertus József: A működési célúnál magasabb legyen a százalékarány, tehát javaslom, hogy 
az önerő 80 %-os legyen.  
 
Seres István: A rendezvények megvalósításánál 50 % önerőt javaslok.  
 
Bertus József: A keretet osszuk 3 részre! 
 
Csáki Béla: Átjárható lesz, a fő összeg nem fog változni.  
 
Polyák Tibor: Mindenképpen osztani kellene az összeget? 
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Dr. Mészáros László: Igen, mert a pályázók számára átlátható lesz, hogy milyen volumenű 
programok támogatását tűzte célul az önkormányzat.  
 
Seres István: Javaslom, hogy 80.000.-Ft – 210.000.-Ft – 210.000.-Ft legyen az osztás. 
 
Bertus József: Javaslom, hogy 80.000.-Ft – 120.000.-Ft – 300.000.-Ft legyen a keretosztás.  
 
Csáki Béla: Egyetértek Bertus Józseffel, az így meghatározott nagyságrend elfogadható. 
Javaslom, hogy maradjunk ennél az osztásnál. Tehát, aki egyetért azzal, hogy önerőként 
működési költségnél 80 %, rendezvényeknél 50 % - 50 %, a pályázati keretek pedig a 
működési költségnél 80.000.-Ft, a gyermekrendezvényeknél 120.000.-Ft, a rendezvényeknél 
300.000.-Ft, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
121/2006. Kt. számú határozata 
Pályázatok kiírásáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az előterjesztésben megjelölt 
három cél megvalósítására és feltételekkel a következő forrásokat biztosítja:  
Civil szervezetek működési támogatása célú pályázat céljára 80.000.-Ft,  
Gyermekrendezvények szervezésének támogatása céljára 120.000.-Ft, 
Helyi rendezvények szervezésének támogatása céljára 300.000.-Ft.  
A működési célú pályázat feltételeként 80 %-os, a további pályázati célok feltételeként 50 %-
os önerő biztosítását kell előírni.  
Felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásokat készítse el, és a helyben szokásos módon 
valamint a Fülöpkei Hírvivőben történő megjelenéssel hirdesse ki.  
Felelős: dr. Mészáros László jegyző 
Határidő: haladéktalanul 
 
IV/2. Csáki Béla: A következő témánk egy telekértékesítés. Felolvasom a kérelmet! A 
szerződéskötéskor derül ki, hogy a szülők rá akarják-e tenni a haszonélvezeti jogot az 
ingatlanra. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki egyetért a telekértékesítéssel, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
122/2006. Kt. számú határozata 
A 987. hrsz-ú építési telek értékesítése 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 987 hrsz-ú építési 
telket -  1/1 tulajdoni arányban - értékesíti      

- Katona Attila (szül.: Kiskunfélegyháza 1990.09.25., an: Némedi-Varga Anikó),   
Fülöpjakab, Virág u. 11. sz. alatti lakos részére.  

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa 
le. A telek lakáscélú beépítését visszavásárlási joggal kell biztosítani. 
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3.) Az építési telek vételára: 120 Ft/m2 + 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. 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
IV/3. Csáki Béla: Beérkezett az FSE támogatás iránti kérelme. Felolvasom! Várom a 
kérdéseket! 
 
Dr. Mészáros László: Konkrét összeget nem jelölt meg, de a tavalyi évben 2 alkalommal 
támogattuk az egyesületet. Először 180.000.-Ft, másodszor 50.000.-Ft támogatásban 
részesült.  
 
Seres István: Nincs semmi önerejük? Mindet tőlünk akarják kérni? 
 
Dr. Mészáros László. Nem tudjuk, mekkora a költségvetésük, ez nem derül ki a kérelemből. 
Ezután tudni fogjuk, hisz a pályázati nyomtatványon szerepel ilyen rész. 
 
Seres István: Ha már megszavaztuk a pályázati rendszert, alkalmazzuk! 
 
Csáki Béla: Ha ennyit sem tudunk adni nekik, akkor vége lesz az egyesületnek. Nem 
sokallom az összeget, ha egy csapatot üzemeltetünk. Van-e valami javaslat? 
 
Seres István: Miért nem pályáznak külön a rendezvényekre?  
 
Csáki Béla: Javaslom, hogy az eseményekre akkor térjünk vissza. Van-e más észrevétel, 
vagy kérdés? Ha nincs, aki egyetért a 180.000.-Ft összegű támogatással, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
123/2006. Kt. számú határozata 
Az FSE Sportegyesület támogatásáról 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az FSE Sportegyesület részére 
egyszeri 180.000.-Ft működési célú támogatást állapít meg.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. Rendelkezéseinek megfelelően célhoz és számadáshoz kell 
kötni, nem rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni.  
 
Dr. Mészáros László: Ezzel a döntéssel már most megsértette a Képviselő-testület a 
pályázati rendszer létrehozásáról szóló határozatát. Egyrészt mert a szükséges információk 
hiányában döntött, másrészt mert túllépte a határozatban meghatározott működési célú 
keretet.  
 
IV/4. Csáki Béla: A következő az Alfa ’94 Szabadidős Klub kérelme. Felolvasom! A 
vendégek megvendégelése mit takar?  
 
Kürtösi József: Például jönnek az íjászok, ők nem kérnek pénzt, viszont kapnak ebédet.  
 
Csáki Béla: Van-e valami észrevétel, kérdés ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, szavazásra 
teszem. Aki egyetért a támogatással, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 1 tartózkodás.  
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A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
124/2006. Kt.sz. határozata 
Az Alfa ’94. Szabadidős Klub támogatásáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa ’94. Szabadidős Klub részére 
egyszeri 50.000.-Ft azaz Ötvenezer Forint támogatást állapít meg. 
 
IV/5. Csáki Béla: A következő a Szemem Fénye Alapítvány kérelme. Felolvasom! Mi a 
vélemény ezzel kapcsolatban?  
 
Dr. Jakab Tibor: Ha ebben a régióban lenne, esetleg megszavaznám, de így nem! 
 
Seres István: Én sem támogatom.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért a kérelem elutasításával, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, a 
képviselő-testület egyhangú szavazással a kérelmet elutasítja.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
125/2006. Kt. számú határozata  
Szemem Fénye Alapítvány támogatási kérelméről 

HATÁROZAT 
 

 Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Szemem Fénye Alapítvány támogatás 
iránti kérelmét elutasítja.   

 
IV/6. Csáki Béla: A következő szintén egy kérelem. Felolvasom! Ez annyiban más, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat hozott létre pár közalapítványt, amiket közpénzekből 
támogatnak. Ezek a közalapítványok ténylegesen támogatják a gyermekeket. Azt javaslom, 
támogassuk egy kisebb összeggel, 10.000.-Ft-tal.  
 
Csányi István: Javaslom a 10.000.-Ft-ot.  
 
Csáki Béla: Más vélemény? Ha nincs, aki egyetért a támogatással, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
126/2006. Kt.sz. határozata  
Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány 
támogatási kérelméről 

HATÁROZAT 
 

 Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Szociális 
Közalapítvány javára 10.000.-Ft támogatást állapít meg.  
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IV/7. Csáki Béla: A következő egy pályázati felhívás. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
írt ki két pályázatot. Az egyik a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés települési rendezvények 
támogatására. Felolvasom! 2004-ben a 15 éves falusi jubileumhoz adtunk be pályázatot, 
akkor 50.000.-Ft-ot kaptunk, tavaly az Öko-portyához kaptunk támogatást. Bizottsági ülésen 
vetődött fel, hogy augusztus 20-ára kérjünk támogatást, ezt megszerveznénk ünnepélyes 
keretek között. Ekkorra egy ünnepi testületi ülést is tartanánk. Itt adhatnánk át a rendeletünk 
alapján a kitüntetéseket is. Próbáljunk meg 50.000.-Ft-ot szerezni ezen a pályázaton. A 
testületi határozatnak tartalmaznia kell a rendezvény teljes költségét, ez jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre. Ha a testület elfogadja, elkezdjük, nemsokára meg lesz a végleges költség. 
Mi a véleménye a testületnek?  
 
Dr. Mészáros László: A Szociális Bizottsági ülés konklúziója, hogy az egyesület fogja 
megvalósítani. Az egyesület fog rendelkezni a költségvetéssel. Az a kérdés, hogy a civil 
szervezet nevében nyújtsuk-e be a pályázatot, vagy az önkormányzat nevében. Április 28-ig 
egy komplett költségvetést kell benyújtanunk a pályázatra.  
 
Seres István: Véleményem szerint a civil szervezetekkel közösen kellene megrendeznünk.  
 
Csáki Béla: Ha civil szervezet pályázik, az önkormányzatnak ki kell állítania egy beleegyező 
nyilatkozatot. Mi a vélemény? 
 
Seres István: Mennyiről szól a pályázat? 
 
Csáki Béla: Maximum 300.000.-Ft-ot lehet nyerni, de nem akarunk ekkora összeget pályázni.  
 
Dr. Mészáros László: A pályázati feltételek szerint önerőt kell biztosítanunk, erről 
határozatot kell hozni.  
 
Polyák Tibor: Ez már csak az FSE-vel történő megbeszélés kérdése, hogy az önkormányzat 
lehet-e társrendező.  
 
Csáki Béla: Társrendező a megye is. Javaslom, hogy társrendezőként nyújtsuk be a 
pályázatot, mivel úgyis részt vállalunk anyagilag is a rendezvény szervezésében, ezt 
önrészként feltüntetve pályázzunk meg 100.000.-Ft összeget. Aki egyetért a benyújtással, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
127/2006. Kt.sz. határozat  
A rendezvények támogatására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
által kiírt pályázaton való részvételről 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. 
évi rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
A „Szent István és az Új kenyér Ünnepe 2006. augusztus 20.” elnevezésű rendezvény 
lebonyolításához, konkrétan egy légvár egész napos bérleti költségének fedezésére kívánja a 
Képviselő-testület a pályázaton nyert összeget fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen:    300.000 Ft. 
- Ebből a légvár bérleti díja:      100.000 Ft 
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Pályázati önerő:       200.000 Ft, 
A pályázat útján igényelt összeg:     100.000 Ft. 
Összesen:         300.000 Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges 200.000,- Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás 
miatti különbözetet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az önkormányzat 
biztosítja.  
Felelős: Csáki Béla 
Határidő: 2006. április 28.  
 
IV/8. Csáki Béla: A következő témánk is egy pályázat, amit a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés hirdetett ki, a címe „Virágos, tiszta településért 2006.”. Felolvasom! Ehhez nem 
kell önerő.  
 
Seres István: A gyalogátkelőhely mikor lesz kész, mert az emelné a falu képét. Szerintem 
indulni kell ezen a pályázaton, mert veszíteni valónk nincs. A kopjafa környéke nagyon szép, 
és a virágdézsák kihelyezése is jó ötlet.  
 
Csáki Béla: Tavaly a „Virágos Magyarország” c. pályázaton is részt vettünk, onnan 20.000.-
Ft értékű virágutalványt kaptunk. Mi a vélemény, részt vegyünk-e? Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
128/2006. Kt. számú határozata 
A „Virágos, tiszta településért 2006.” 
című pályázaton való részvétel 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelzi részvételi szándékát a „Virágos, 
tiszta településért 2006.” elnevezésű pályázaton.  
 
Csányi István: Az iskolában mondani kellene a gyermekeknek, hogy az utcára kitelepített 
virágokat ne bántsák.  
 
Seres István: Szokott-e még lenni a gyerekeknek szemétgyűjtési akció, ugyanis reggelre, 
amíg beérnek az iskolába, tele van szeméttel az utca. Egy zsákot kell a kezükbe adni és 
menjenek végig a településen.  
 
Polyák Tibor: A pályázati kiíráshoz kapcsolódva, ha nem is pályázati formában, de a 
településen lehetne díjakat osztani a legrendesebb utcai részt jutalmazni csekély összegekből.  
 
Dr. Jakab Tibor: Citromdíjat is javasolnék.  
 
Seres István: A díjazást jó ötletnek tartom. Akár egy kerámialapra is rá lehetne írni például, 
hogy „Tiszta szép Fülöpjakabért”.  
 
Csáki Béla: Várom a további ötleteket.  
 
IV/9. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A Rendőrkapitányság 
közreműködésével jutottunk egy, a BM Országos Közbiztonsági Alapítvány által kiírt 
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pályázathoz, aminek a célja a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, és itt 
elsősorban a betöréses lopásokról van szó. A rendszer összefogásra épül. Ha helyi 
önkormányzat pályázik, akkor az illetékes rendőrkapitányság támogató nyilatkozatára vagy 
szükség, ha fordítva történik a pályázás, akkor az önkormányzat támogató nyilatkozata 
szükséges. Felolvasom a pályázati felhívást!  
 
Dr. Jakab Tibor: Hány kameráról van szó? 
 
Dr. Mészáros László: 4 darab kamera felhelyezéséről.  
 
Seres István: Hová lenne téve? Ugyanis a gyalogátkelőhely megvilágításához felállítandó 
lámpatestre fel lehetne szerelni. Azt valószínűleg elfogadnák önerőnek.  
 
Csáki Béla: Mi a vélemény? 
 
Kürtösi József: Támogatom. 
 
Dr. Jakab Tibor: Támogatom. Az önerő elvész, ha nem nyerünk a pályázaton?  
 
Dr. Mészáros László: Nem vész el. 
 
Csáki Béla: Aki egyetért a pályázaton való részvétellel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
129/2006. Kt.sz. határozat  
A rendezvények támogatására BM Bűnmegelőzési Központ  
által kiírt pályázaton való részvételről 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza BM Országos Bűnmegelőzési Központ által 
kiírt pályázaton való részvételt. 
A „Vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, 
megelőzését elősegítő programok” elnevezésű program keretében a község központjában 
térfigyelő rendszer kiépítését határozza el a Képviselő-testület.  
A program tervezett költsége összesen:    1.050.452.-Ft 
 
Pályázati önerő:          262.613.-Ft, 
A pályázat útján igényelt összeg:        787.839.-Ft. 
Összesen:         1.050.452.-Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges 262.613,- Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás 
miatti különbözetet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az önkormányzat 
biztosítja.  
Felelős: Csáki Béla 
Határidő: 2006. április 28.  
 
IV/10. Csáki Béla: A következő témában határozatot kellene hoznunk. Nem ismeretlen már a 
testület előtt, hogy a község központja mellett lévő nemzeti földalapos területet vissza lehet 
igényelni. Felkerestem a Nemzeti Földalapot, azt mondták, írjam meg nekik a kérelmet. 
Megjött a válasz, amit felolvasok. Tehát a terület 9700 m2 területű. A felhasználási célként a 
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közérdekű felhasználás, közművek elhelyezése tartozik bele. A szennyvíztisztítót oda 
terveztük. Egy határozatunk van elvi hozzájárulásról, most újabb határozat kellene, ami a 
konkrét ingatlant és a felhasználás célját is tartalmazza.  
 
Seres István: Nem tartom rossz ötletnek. A másik föld nincs benne? 
 
Csáki Béla: Az más, az útkialakításra vonatkozik. Minden dokumentum megvan, csak a 
határozat hiányzik. A MOL szolgalmi joga rajta van, de azt le tudjuk vetetni. A határozat-
tervezetet felolvasom! Ugyanebben a formában fogjuk elküldeni a határozatot.  
Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 

130/2006. Kt. számú Képviselő-testületi/Közgyűlési Határozat. 
 
1. Fülöpjakab Önkormányzatának Képviselő-testülete/Közgyűlése úgy határoz, hogy 

a 0235/150 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe 
kerülését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a Kormánynál. 

2. A Képviselő-testület/Közgyűlés felhatalmazza Csáki Béla polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának/vagyonkezelői jogának az 
önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.  

3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. Törvény 
13. §. (6) bekezdésében meghatározott községi ellátást szolgáló közművesítéssel 
kapcsolatos létesítmények elhelyezésére önkormányzati feladat ellátása érdekében 
kívánja megszerezni és vízműtelep, szennyvíztisztító céljára kívánja felhasználni. 

4. Az önkormányzat saját költségén vállalja 
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 

kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal 
szemben támasztott bármely követeléséről, 

- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba/vagyonkezelésbe 

adásának napjától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél 
megvalósításáról.  

6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlant terheivel együtt 
veszi át.  

Határidő:  
Felelős: Csáki Béla polgármester 
 
IV/11. Csáki Béla: Biztos emlékszik a testület, tavaly nyújtott be Beták Sándor egy kérelmet 
Babar Krisztiánnal. Ők azóta szétváltak, és Beták Sándor viszi ezt tovább. Egy betonelem 
gyártó cég létesítéséhez kért területet. Időközben rájöttek, hogy a kinézett terület kicsi. Az 
érintett terület egy része a Fülöpkert Bioszövetkezet tulajdona, az önkormányzattól vették 
meg. Beták Sándor egy nagy beruházást akar, ami majd 10-12 embernek adhat munkát. Az a 
terület a rendezési terv szerint iparterület. Az a kérdés, hogy hozzájárul-e a testület, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 0235/168 hrsz.-ú, 3099 m2 nagyságú területet a testület 
értékesíti-e Beták Sándor részére. Felolvasom!  
 
Polyák Tibor: Támogatom, mert az a terület eleve ipari terület.  
 
Csáki Béla: Eladhatjuk a kisebb területet? Van-e kifogás ellene? Visszavehetjük a 
szövetkezettől is a nagyobb területet, de az csak húzná az időt és felesleges kiadásokat jelent. 
Mi a vélemény? 
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Seres István: Az önkormányzat visszavenné a területet, akkor esetleg a mi tulajdonunkba 
maradna, és bizonyos százalékot fizetnének a területért, a másik verzió, hogy egy kikötés 
legyen, hogy 1 éven belül valósítsa meg az építkezést, és legalább 4-5 évig ezt a 
tevékenységet folytassa, különben visszavesszük a területet.  
 
Csáki Béla: A szerződésben ki lehet kötni feltételeket.  
 
Dr. Mészáros László: Beták Úr vásárolja meg közvetlenül a Bioszövetkezet tulajdonát 
képező ingatlant a szövetkezettől. Így egy adásvétel útján hozzájuthat a szövetkezet 
tulajdonában lévő ingatlanhoz, nem merül fel két szerződéskötési és illetékfizetési költség. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő területet eladhatja jelenlegi állapotában Beták úrnak, mint 
magánszemélynek, és majd ő kivonja a művelés alól saját költségére.  
 
Csáki Béla: Ha m2-ben gondolkodunk, akkor a 3099m2 durván 100.000.-Ft-ba kerül.  
 
Seres István: A vizet hogyan fogja megoldani?  
 
Csáki Béla: Ez legyen az ő gondja. Ha nincs más kérdés, hozzunk egy határozatot. Aki 
egyetért az értékesítéssel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
131/2006. Kt. számú határozata 
A 0235/168 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő 0235/168 hrsz.-
ú, 3099 m2 nagyságú területet Beták Sándor Kunszállás, Katona József u. 8. sz. alatti lakos 
részére.  
 
IV/12. Csáki Béla: Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott az iskolában. Felolvasom a levelet! 
Vállaljuk azt, hogy ezeket végrehajtjuk. Az illemhelyek padozata kapcsolódik az iskolában 
történő akadálymentesítéshez. Az udvar beton burkolatára még nem kértem senkitől 
árajánlatot, mert ebben az évben nincs rá forrás, esetleg 2007-ben. A kerékpárok, és a szemét 
tártolására alkalmas hely szilárd burkolattal való ellátására egy olyan megoldás lehetne, hogy 
az útalapkőből egy kis hengerrel lehetne tömöríteni, de majd szakembert kérdezünk.  
 
Polyák Tibor: Az udvarra kellene legalább 5 cm vastag aszfaltréteg. Ha már itt tartunk, a 
Virág utcában kellene egy csapadékfelfogó árkot ásni, mert nem folyik el az esővíz.   
 
IV/13. Csáki Béla: A Megyei Önkormányzat küldött egy levelet, melyben javaslatot kérnek 
kitüntetésekhez. Április 28-ig kell beadni a javaslatokat. Felolvasom! Most nem jött javaslat 
más településről. Van-e valakinek esetleg javaslata. Ha nincs, akkor nem foglalkozunk vele. 
 
IV/14. Csáki Béla: Az iskolaigazgatói pályázatról csak annyit, hogy két pályázat érkezett be, 
az egyik a jelenlegi igazgatóé, Lovasné Erzsikéé, a másik pedig Kovács Ede Zoltán úré. A 
májusi ülésen fogunk velük találkozni.  
 
IV/15. Csáki Béla: Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy a Csuka dűlő szilárd burkolattal 
való ellátása beruházásunk a vége felé közeledik, mely azt is jelenti, hogy ki kell 
egyenlítenünk a kivitelező által benyújtott számlát. Azt tudjuk, hogy az AVOP támogatás 
utófinanszírozásos, azaz mi a támogatást a teljes beruházási összeg kifizetése utáni 
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elszámolásban tudjuk megigényelni az MVH-tól. Mivel a teljes beruházási költség nem áll 
rendelkezésünkre – 20.000.000.-ft önrészt vállaltunk, amit céltartalékba is helyeztünk – ezért 
a befejezéshez még legalább 45.000.000.-Ft-ra van átmenetileg szükségünk. Ilyen összeg nem 
áll rendelkezésünkre a költségvetésünkben, tehát hitelből kell átmenetileg a támogatás 
megérkezéséig azt finanszíroznunk.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 
132/2006. Kt. számú határozata 
a mezőgazdasági útépítés beruházáshoz kapcsolódóan áthidaló  
hitel felvételéről az önkormányzat számlavezető pénzintézetétől 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő fülöpjakabi 0109 
hrsz.-ú mezőgazdasági útépítés beruházás befejezéséhez és elszámolásához nem rendelkezik a 
teljes 79.438.000.-Ft ellenértékkel, mely az utófinanszírozás miatt szükséges lenne.  
1.) Elhatározza ezért, hogy a hiányzó 44.600.000 Ft összeget az AVOP  pályázati 
elszámoláshoz szükséges időtartamra az önkormányzat számlavezető pénzintézetétől, az OTP 
Bank Rt.-től áthidaló hitel formájában felveszi. 
2.) Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjék a beruházás elszámolását követően a hitel 
támogatási összegből való – lehető legrövidebb időn belüli – visszafizetéséről, a hitel 
futamideje alatti éves költségvetési rendeletekben való tervezéséről. Felhívja a polgármestert, 
hogy gondoskodjék a hitelkérelem benyújtásáról, a támogatási szerződésben szereplő 
támogatási összeg hitel fedezeteként való felajánlása mellett.  
3.) Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: haladéktalanul  
 
IV/16. dr. Mészáros László: A választásokról szeretnék pár szót ejteni. A körzetünkben 
Fidesz Magyar Polgári Párt jelöltje – Lezsák Sándor Úr – az 1. fordulóban megszerezte a 
mandátumot, úgyhogy nem lesz Fülöpjakabon 2. forduló. Két feltétel szükséges ahhoz, hogy 
már az 1. fordulóban eredményes legyen a szavazás. Az egyik az, hogy a lakosságnak 
legalább a fele + 1 ember jelenjen meg (ez az érvényesség feltétele), valamint az, hogy a jelölt 
a szavazatok több mint felét megkapja (ez az eredményesség feltétele).  
 

V. NAPIREND – Kérdések, interpelláció 
 
V/1. Kürtösi József: Van-e már fejlemény a kábel tv-vel kapcsolatban, mert már sokat 
kérdezték tőlem? 
 
Csáki Béla: Folyamatban van az engedélyeztetési eljárás az áramszolgáltatónál, állandóan 
keressük az urat, mondhatni, zaklatjuk. Amint valamilyen fejlemény van, azonnal szólok.  
 
V/2. Seres István: A hirdetőtábla a kanyarban el van rohadva, ezért a fákra ragasztják a 
hirdetményeket. Nem lehetne megjavítani vagy kicserélni a táblát?  
 
Csáki Béla: Kész van már, csak ki kell vinni.  
 
V/3. Seres István: A Csuka dűlőben kiégett a kuka, ott lesz-e majd másik? A tűzoltók 
oltották el.  
 
Csáki Béla: A kanyarból lehetne oda tenni egyet.  
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Dr. Mészáros László: A külterületi hulladékgyűjtők áthelyezése rendeletmódosítást igényel. 
 
Seres István: Ha a Csuka-dűlőben a lakók kérhetnének kis kukát, mennyivel csökkentené-e a 
kommunális adónkat?  
 
Dr. Mészáros László: A hulladékszállítási díj kedvezménnyel ösztönzi az önkormányzat a 
külterületi lakosokat a 120 literes gyűjtők használatára, nincs köze a kommunális adóhoz. A 
15/2003.(10.30). Ök rendelet c.) pontját felolvasom: 25%-os mértékű díjkedvezményre 
jogosult az a külterületi lakos, aki a szilárd települési hulladék kezelési közszolgáltatást a 
belterületi lakosokkal azonos módon – 120 literes gyűjtőedény használatával – veszi igénybe. 
Ezt a kedvezményt nem kell kérelemmel kezdeményezni, e rendelet hatályba lépésétől kezdve 
alanyi jogon jár. 
 
Seres István: Tehát évente 25 %-kal kevesebbet kell fizetniük a külterületen lakóknak, ha 
kukát igényelnek. Akkor beszélek az ottlakókkal.  
 
Csáki Béla: Én pedig beszélek a szolgáltató céggel. Van-e más kérdés? Ha nincs, a testületi 
ülés nyilvános részét bezárom.  
 
K.m.f. 
 
   Csáki Béla       dr. Mészáros László 
            polgármester      jegyző 


