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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. május 25-én, 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 önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére érkezett ajánlat 
megvitatása 

  Előadó: Sallai László projektmenedzser 
2.) Döntés az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda igazgatói állásának 

betöltésére meghirdetett pályázat ügyében 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

3.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
2005. évben  
Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

4.) A Kiskunfélegyházi Tűzoltóság támogatási kérelme 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

5.) Egyebek 
6.) Kérdések, interpelláció 
7.) 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 – Az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésére érkezett 
ajánlat megvitatása 

 
Csáki Béla: A Képviselő-testület tagjai megkapták az ajánlatot. Ez semmilyen 
kötelezettséggel nem jár. Kérem a testületet, ha valami kérdésük van, tegyék fel, valamint 
felkérem Sallai László urat, mondja el, ha van a leírt anyaghoz valamilyen kiegészítése! 
 
Sallai László: Köszöntöm a testületet. A Fehér Épületgépészet nevű helvéciai illetőségű 
cégtől jöttem. Próbálunk az önkormányzatoknak, hivataloknak gépészti segítséget nyújtani a 
fűtéskorszerűsítésben. Mint ismeretes, a gáz ára, az energia ára folyamatosan emelkedik. 
Tudni kell, hogy ezek a fűtési rendszerek, amik most működnek az iskolákban, óvodákban, 
hivatalokban a környezetvédelmi szabályoknak nem nagyon felelnek meg. Felmértük 
kollégámmal, Kovács Lászlóval az iskola, óvoda és a hivatal fűtését, ennek alapján 
készítettük el az ajánlatunkat. A mostani fűtési rendszert egy német technológiával készült 
rendszerrel tudnánk kicserélni. De mivel a hivatalok elég rossz helyzetben vannak, próbáltunk 
egy harmadik felet, finanszírozó céget is bevonni. Ajánlatunk a kazánház berendezéseinek 
cseréjét tartalmazza. A jelenleg működő kazánok 60-70 %-os hatásfokot mutathatnak, az újak 
95 % felett üzemelnek, ebből jelentős megtakarítás származhat. Átadnám a szót Kovács 
Lászlónak, aki a finanszírozó cégtől érkezett. A projekt anyagi oldalát fogja ismertetni.  
 
Kovács László: Pár szót mondanék cégünkről. A Regionális Fejlesztési Vállalat 2000-ben 
alakult. Kizárólagos magyar tulajdonban van. Azzal a céllal jött létre, hogy önkormányzatok, 
állami intézmények részére olyan beruházásokat tudjunk végrehajtani, amit tulajdonképpen a 
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megtakarításból meg lehet valósítani. A TÖOSZ-nak és a Kisvárosok Országos 
Szövetségének vagyunk a tanácsadói. A szövetségtől jött az a felkérés, hogy az 
önkormányzatoknál a legnagyobb probléma a fűtés. Az ország több részén újítottuk fel a 
fűtést. Önkormányzatnak nem szükséges forrást biztosítani a beruházáshoz, a finanszírozó cég 
fizeti ki a vállalkozót. Utána mi az önkormányzattal kötünk egy hosszabb távú üzemeltetői 
szerződést, amin keresztül visszafizeti az önkormányzat ezt a beruházási összeget. Ebben az 
ajánlatban szerepel, hogy 12 év alatt ezeket a berendezéseket karbantartjuk, teljes körű 
garanciát nyújtunk.  
 
Dr. Mészáros László: Az önkormányzatnak kell felvennie a hitelt? 
 
Kovács László: Nem, de az önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalni. Ez a 
beruházás a településnek kb. 6 millió forintba fog kerülni. A mi esetünkben arra kell garanciát 
vállalni, hogy településnek kb. negyede, kb. másfél millió forintot bele kell venni az éves 
leterheltségbe, ugyanis annyi lenne tulajdonképpen szolgáltatási díj 1.379.000.-Ft, de ebben 
benne van minden költség.  
 
Dr. Mészáros László: Kiszámoltam az előterjesztés alapján, kétféle díjat kell fizetnünk. Az 
egyik a szolgáltatási díj, melynek összege 19.857.484.-Ft, illetve a hődíj, amiben kalkulált 
összeg szerepel, 19.524.000.-Ft. Azzal az 50.000.-Ft-os opciós lehetőséggel, hogy a végén az 
Önök tulajdonát képező eszközöket megvásárolhatja az önkormányzat, ez mindösszesen 
39.431.484.-Ft-ot eredményez. Ezt az összeget bérleti díj jogcímén fizetnénk ki, amely 
szolgáltatás, azaz közbeszerzési értékhatára 8 millió forint. Esetünkben az egybeszámítási 
számítási érték a már említett 39 millió forintot meghaladó összeg. Ez a gazdasági esemény a 
közbeszerzési törvény 37. §. alapján közbeszerzés köteles. Ezen túlmenően fel kell hívnom a 
Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az Önkormányzati törvény 88. §. 1. bek. szerint az 
adóságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásunk nem haladhatja meg a korrigált saját 
bevételünket, mely nem éri el az 5 millió forintot.  
 
Kovács László: Vegyük figyelembe azt, hogy ebben a szolgáltatási díjban nem csak a 
hiteltörlesztő részlet van, hanem az is, hogy fizetünk egy üzemeltetőt, egy karbantartót, 
valamint a javítás díja is. Viszont tényleg közbeszerzés köteles, de ez teljes mértékben az 
önkormányzat döntése.  
 
Seres István: Az a véleményem, hogy majdnem egy hitelt veszünk a nyakunkba. Nem tartom 
jó ötletnek a fűtéskorszerűsítést megvalósítani. A kérdésem az, hogy a tantermekben hogyan 
szabályoznák a hőmérsékletet, ha már mondta, hogy ott nem fognak kiépíteni semmit?  
 
Kovács László: Ahol hibákat találunk, azokat természetesen korrigáljuk. Annyit még 
hozzátennék, hogy ugyanannyit fognak fizetni, mint eddig.  
 
Seres István: Nem tartom jó ötletnek ezt a beruházást. 
 
Kovács László: Ha az önkormányzat nem vásárolja meg a berendezést a törlesztőrészlet 
lejárta után, szívesen vállaljuk az üzemeltetést.  
 
Csáki Béla: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a helyiségekben lévő fűtőtestek nem 
gázfűtésre lettek beépítve. Ezekhez a fali kazánokhoz illeszteni kell a fűtőtesteket is. Ez a 
rendszer már rászorul arra, hogy korszerűsítsük, amit nagyon alaposan meg kell fontolni. Az 
is kérdés, hogy kíván-e ez a berendezés egy olyan szakembert, akinek szakképesítése van? 
 
Kovács László: A mostani berendezéseknél nem kívánnak szakembert. Néha, 2-3 naponként 
meg kell nézni, hogy megfelelő-e a nyomás, a vízhőmérséklet, de elég az iskola karbantartója.  
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Csankovszki Tibor: 12 év alatt a beruházásnak bizonyos százalékát törlesztené az 
önkormányzat, vagy ha a teljes összeget kifizeti, akkor nem értem, hogy miért ajánlják fel 
megvételre a megrendelőnek a berendezést? 
 
Kovács László: A berendezések az önkormányzat tulajdonába kerülnek, ami lízingnek 
minősül. Lízing esetén 12 évre az ÁFÁ-t előre ki kellene fizetni. Ha viszont felajánljuk 
vételre, az szolgáltatásnak minősül. Viszont Önök dönthetnek úgy 12 év után, hogy nem kérik 
tovább, hanem maradjon tovább a szolgáltatási szerződés.  
 
Bertus József: A szerződés 3-6 pontjában az önök tulajdonát képezi majd a hálózat és a 
kazánház. 
 
Kovács László: Igen, hibásan maradt benne, elnézést kérünk, fizetünk érte bérleti díjat.  
 
Bertus József: Számításokat végeztem. Mondta, hogy nem kell többet fizetnünk ezzel a 
konstrukcióval. Gázfűtéssel lebontva átlagosan havi 173.000.-Ft adódott, ez hőszolgáltatással 
297.000.-Ft. A különbség igen sok. 
 
Kovács László: A számlákat adta össze? Ez azért nem jó, mert tavaly háromszor történt 
áremelés.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? 
 
Csankovszki Tibor: Szerintem fontos kihangsúlyozni, hogy az iskolában, főleg a téli 
hónapokban, nagyon hiányzik a hőmérsékletszabályozás.  
 
Polyák Tibor: Ha közbeszerzés köteles, és ha erre áldozunk pénzt, szerintem meg kellene 
tenni. Szerintem ez pozitívan hatna a településre.  
 
Csáki Béla: A közbeszerzés bonyolítja a dolgot. Lehet, hogy nem is tudunk ma ebben 
határozatot hozni. A határidő 60 nap. Ha szükséges, jegyző úr készítse elő a papírokat.  
 
Dr. Mészáros László: Volt már néhány közbeszerzési eljárásunk, persze ennek is több fajtája 
van. Magam most nem vállalkoznék arra, hogy megmondjam, ez a konkrét beruházás milyen 
típusú közbeszerzési eljárást kíván meg. Volt, amit magunk elvégeztünk, volt azonban olyan 
is, ahol külsős ügyvédet kellett alkalmazni, az pedig igen sokba került. De az első lépés a 
tényleges döntés. Utalnék azonban ismét arra, hogy ez a kötelezettségvállalás sérti az Ötv. 88. 
§. rendelkezését.  
 
Polyák Tibor: A 12 éves elkötelezettséget hosszúnak tartom.  
 
Seres István: Véleményem szerint is hosszú a 12 év.  
 
Csáki Béla: Az anyagban egy határozati javaslat található. Az önkormányzat a pénzügyi 
lehetőségeit át fogja nézni. Óvakodunk a hiteltől.  
 
Seres István: Szükség lenne a korszerűsítésre, de mivel az anyagi helyzet nem teszi lehetővé, 
nem támogatom. 
 
Csáki Béla: Tudunk-e szavazni?  
 
Csankovszki Tibor: Elhamarkodott lenne dönteni. 
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Csáki Béla: A következő ülés júniusban lesz. Azt javaslom, döntsünk akkor, addig a testület 
átgondolja az ajánlatot. Amennyiben döntés születik, értesíteni fogjuk Önöket. Köszönjük 
szépen.  
 

II. NAPIREND – Döntés az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda igazgatói 
állásának betöltésére meghirdetett pályázat ügyében 

 
Csáki Béla: A Képviselő-testület előtt ismert a folyamat. Pályázatot hirdettünk az iskola 
igazgatói helyére. Lovasné dr. Polyák Erzsébet megbízása rövidesen lejár. A határidőre 2 
pályázat érkezett. Az egyik Kovács Ede Zoltán Lajosmizséről, a másik pályázó pedig Lovasné 
dr. Polyák Erzsébet.  
 
Dr. Mészáros László: Azt szeretném javasolni, zárt ülés keretében folytassuk az ülést. A 
pályázat kapcsán két érintett van, de csak az egyik van jelen, így a másik nem tud nyilatkozni 
arról, hogy hozzájárul-e az őt érintő személyi kérdés nyilvános ülésen való tárgyalásához, 
azaz zárt ülést kell tartanunk. 
 
Csáki Béla: Ha nem jelenik meg, akkor is figyelembe kell venni? 
 
Dr. Mészáros László: Ha az érintett a nyilvános tárgyalásra nem jön el, akkor is érintettnek 
kell tekinteni.  
 
Csáki Béla: Tehát az a javaslat, hogy zárt ülés keretében tárgyaljunk. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? 
 
Kürtösi József: Ha kérdésünk lenne Lovasnéhoz? Az a javaslatom, hogy csak a 
határozathozatal előtt rendeljük el a zárt ülést.  
 
Dr. Mészáros László: Felolvasom az SZMSZ ide vonatkozó szabályát! „…Zárt ülést tart 
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, 
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, 
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
tárgyalásakor…” 
 
Csáki Béla: Tehát, aki egyetért a zárt üléssel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
135/2006. Kt.sz. határozat  
Az igazgatói megbízásra vonatkozó pályázatok 
tárgyalásának zárt ülés keretében való megtartásáról 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola és 
Óvoda igazgatói állásának betöltésére meghirdetett pályázat értékelésével és a döntéssel 
kapcsolatos napirend megtárgyalására zárt ülést rendel el.  
A zárt ülés oka, hogy az egyik pályázó nem jelent meg a Képviselő-testület ülésére, ennél 
fogva nem tud arról nyilatkozni, hogy mint érintett, beleegyezik-e abba, hogy az őt érintő 
személyi ügy nyilvános ülésen kerüljön megtárgyalásra. A döntés a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 5/2003.(03.27.) Ök. rendelet 19. §. 2. bek. a.) pont rendelkezésén alapul.  
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: haladéktalanul 
 



 - 5 - 

Csáki Béla: Tehát nyilvános ülésen folytatódik az ülés. A képviselő-testület a benyújtott 
pályázatok közül Lovasné dr. Polyák Erzsébet pályázatát fogadta el nyertesnek. Gratulálok! 
Van-e valami kérdés? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Köszönöm szépen a bizalmat. Azon leszünk, hogy érdemes 
legyen Fülöpjakabon iskolát, óvodát működtetni. Szeretném is kérni a Képviselő-testület 
további támogatását. Köszönöm szépen.  
 

III. NAPIREND – A Kiskunfélegyházi Tűzoltóság támogatási kérelme 
 
Csáki Béla: Köszöntöm Retkes Illést, a Tűzoltóság alezredesét. A testület tagjai megkapták 
az anyagot, kérdezem, hogy van-e kiegészíteni valója alezredes úrnak. 
 
Retkes Illés: Tisztelt Képviselő-testület! Röviden szeretném kiegészíteni. Egy pályázatról, 
műszaki fejlesztésről van szó. Az előző gépjárművek cseréje is így történt meg. 10-20 %-os 
önerő kellett hozzá. Az általunk megpályázott magasból mentő gépjármű értéke már 
lényegesen több, mint az előző autóké, ugyanis itt a 20 %-os önerő 30 millió forint. Mivel a 
Tűzoltóság térségi feladatokat lát el, ezért fordulunk a környék polgármestereihez, hogy az 
önerő előteremtésében segédkezni szíveskedjen. Az önerőből a 25 millió forintot 
Kiskunfélegyháza adja, a fennmaradó 5 millió forint a környező települések lakosainak 
arányában osztottuk szét. Kérem, támogassák a beszerzést! 
 
Csáki Béla: Eddig is hozzájárultunk a beszerzésekhez, így azt gondolom, hogy szükséges 
lenne a támogatás megadása. Van-e valami kérdés? 
 
Kürtösi József: Milyen típusú ez a gépjármű? 
 
Retkes Illés: Ez egy IVECO típusú gépjármű, a létra végén egy kosárral, ezt a szerkezetet a 
kosárból lehet irányítani. A kollégák már fent vannak Budapesten képzésen.  
 
Polyák Tibor: Hány méter magas? 
 
Retkes Illés: 37 méter. Az előző 44 méter volt, viszont ez annyiban jobb, hogy lehet 
irányítani.  
 
Seres István: Elfogadhatónak tartom, ha elő tudjuk teremteni rá az összeget, támogatom.  
 
Polyák Tibor: A régi gépjárművel mi lesz? 
 
Retkes Illés: Amíg nem kapjuk meg az új autót, addig azt kell készenlétben tartanunk. 
Azután fordulunk a tulajdonoshoz, vagyis a félegyházi önkormányzathoz, majd ők 
megmondják, mit tegyünk az autóval. 
 
Dr. Mészáros László: Az előzőhöz csak annyit, hogy a szabad felhasználású pénzmaradvány 
nagyobb összeg.  
 
Seres István: Akkor javaslom, hogy támogassuk. 
 
Polyák Tibor: Nem tartom valószínűnek, hogy a magasból mentő gépjárműt Fülöpjakabon 
használni fogjuk.  
 
Retkes Illés: Utaltam rá, hogy térségi feladatot látunk el, sokszor vonulunk Kecskemétre, 
Kiskunhalasra. Ezzel az eszközzel még nagyobb terület védelmét szolgáljuk.  
 



 - 6 - 

dr. Mészáros László: Ez csupán csak magasból mentő jármű, vagy fel van szerelve 
tűzoltóautóként is? 
 
Retkes Illés: Ezt nem merem 100 %-osan rámondani, ugyanis még nem láttam az autót. 
Természetesen azt szeretnénk, ha egyáltalán nem kellene használnunk. Sajnos a biztonságnak 
ára van. Köszönöm. 
 
Csáki Béla: Megnézném az anyagi feltételeinket. Óvatosságra intek, de támogatom.  
 
Retkes Illés: A támogatásnak két változata van papírra fektetve. Az I. változatban fejkvóta 
szerinti támogatás került kiszámolásra, a II. változat sokkal igazságosabb és reálisabb. Kérem, 
hogy a II. változatot támogassák! Köszönöm! 
 
Seres István: Kiskunhalas miért nem támogatja a Tűzoltóságot? 
 
Retkes Illés: Nekik is van magasból mentő gépjárművük, igaz, nem olyan korszerű. 
 
Csáki Béla: Szavazásra tehetem? Ha most hozunk egy határozatot, akkor annak tartalmaznia 
kell egy kötelezettség vállalást. Vélemény? Tehát, aki elfogadja, hogy a Tűzoltóság 
támogatási kérelmét, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Egyhangú. 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
138/2006. Kt. számú határozata 
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóság kérelme 

H A T Á R O Z A T  
 

 Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 248.492.-Ft támogatást állapít 
meg Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága részére. 
A támogatás kizárólag a kérelemben megjelölt, a BM-OKF pályázaton történő 1 db 
magasból mentő gépjármű beszerzésére fordítható. A támogatási összeg kifizetésére 
utófinanszírozás keretében a beszerzést igazoló bizonylatok bemutatása után, legkorábban 
2006. decemberében kerülhet sor.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. Rendelkezéseinek megfelelően célhoz és számadáshoz kell 
kötni, nem rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. A Képviselő-testület 
felhatalmazza polgármester a fent megjelölt tartalmú támogatási szerződés megkötésére.  

Felelős: Csáki Béla 
Határidő: 2006. július 15-ig 
 

IV. NAPIREND – Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 2005. évben 

 
Csáki Béla: A III. napirendi pontot tárgyaljuk a IV. napirend keretében. Köszöntjük 
Szekeresné Szabó Mária védőnőt, aki 2005-ben végezte ezt a feladatot. Készített egy 
beszámolót, kérdezem, hogy van-e kiegészíteni valója? 
 
Szekeresné Szabó Mária: Nincs, várom a kérdéseket! 
 
Seres István: A beszámolóban olvastam, hogy 1 esetben fordult elő szabálysértés. Ez milyen 
mértékű volt? 
 
Szekeresné Szabó Mária: Egy 18 éven aluli gyermek piros jelzésen kelt át az úton. 
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Csankovszki Tibor: A családokkal szorosabb kapcsolatot kell kialakítani. Mennyire 
együttműködők ezek a családok? 
 
Szekeresné Szabó Mária: Soha nem fordult elő, hogy nem engedtek volna be, vagy ne álltak 
volna szóba velem. Január óta ezt már más végzi, de tőle sem hallottam még vissza, hogy 
bárhol probléma lenne.  
 
Kürtösi József: Halljuk, hogy a mai gyerekek agresszívak úgy a társaikkal, mint másokkal 
szemben. Itt ez mennyire jellemző? 
 
Szekeresné Szabó Mária: Nem olyan durván, mint a tévében látjuk, de itt is előfordul 
például a kisebbek bántása, vagy a nagyobb fiúk a lányokat bántják.  
 
Csáki Béla: Itt nem azt nézik, hogy mennyi a gondozásra szoruló gyermek, hanem 
létszámhoz nézik. Amikor felnőnek a gyerekek, akkor megszűnik a probléma, de mindig új 
családok jönnek. Ezt megszüntetni nem lehet. Szekeresné Szabó Mária eddigi munkáját 
köszönjük. Ehhez kapcsolódik jegyző úr átfogó értékelése. Át is adom a szót.  
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az átfogó értékelésre vonatkozó 
kötelezettséget és annak tartalmát a 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet tartalmazza, e szerint 
azt a Képviselő-testület elé kell vinni, majd meg kell küldeni a megyei gyámhatóság felé.  
 
Polyák Tibor: Az iskolában közlekedési ismeretek képzés van-e? 
 
Dr. Mészáros László: Rendszeresen az iskolában közlekedési vetélkedők formájában van.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Az Egészségvédelmi napok keretében a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányságon túl bekapcsolódott a Süveges Autósiskola is. Jelen volt az iskola 
vezetője, akivel egy szóbeli egyezséget kötöttünk, hogy szeptembertől az érdeklődők számára 
ingyenes közlekedési ismeretek oktatást szakkör keretében meg fognak kezdeni, valamint év 
elején egy tájékoztató szülői értekezletet fog tartani. A felső tagozatos diákok részére 
lehetőséget nyújt abban, hogy beszámítsa az itt tanultakat az autósiskolában a vizsgázás 
feltételei közé, tehát rövidebb idő alatt, és kedvező anyagi feltételek mellett tehetik le a 
segédmotoros jogosítványt.  
 
Polyák Tibor: Általános alapismeret bővítésre gondoltam, nem önkéntes alapúra.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A technika és osztályfőnöki órák tantervében szerepel a 
közlekedési ismeretek.  
 
Csáki Béla: Köszönöm. Az átmeneti elhelyezés meghatározás fontos. Szerződni vagy társulni 
lehetne valakivel, de nem szerencsés. Nem szívesen hoznám ide a társulásokat, mert csak arra 
alakulnak társulások, ha a település egyedül azt nem tudja megoldani.  
 
Dr. Mészáros László: Más megoldásai is lehetnek az átmeneti nevelésbe vételnek és 
ideiglenes hatályú elhelyezésnek, ha jól tudom, Kunszállás engedéllyel rendelkező 
nevelőszülőket foglalkoztat. Szerintem elég lenne egy szerződést kötni velük.  
 
Seres István: A nevelőszülő vizsgázik?  
 
Szekeresné Szabó Mária: Csak úgy lehet valaki nevelőszülő, ha vizsgázik, és hivatalos 
papírral rendelkezik. Ők a megye alkalmazottai.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban szeretném 
kérdezni, hogy mivel ezek szabályai szigorodtak, lehetne-e minden iskolásnak valamilyen 
jogcímen valamekkora támogatást juttatni? 
 
Csáki Béla: Ez nem belső normatíva szerint működik, hanem gyerekenként volt 
meghatározva. Javaslom ezt én is, lehetne gondolkodni a forrásán, hogy miből támogatnánk a 
gyerekeket. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a 
beszámolót, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
139/2006. Kt. számú határozata 
Átfogó gyermekvédelmi és gyermekjóléti  
munkáról szóló beszámoló értékeléséről 

HATÁROZAT 
 
 Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyző által 
előterjesztett átfogó gyermekvédelmi és gyermekjóléti munkáról szóló beszámolót.  

 
V. NAPIREND – Egyebek 

 
V/1. Csáki Béla: Az Eötvös József Általános Iskolától érkezett pályázati felhívásunkra egy 
beadvány, melyben 55.000.-Ft-ot kérnek az iskolások úszásoktatására. Felolvasom! Van-e 
kiegészíteni való, vagy kérdés ezzel kapcsolatban?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Nem tudom mással kiegészíteni.  
 
Csáki Béla: A másik részét a szülőktől szedik be? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Nem. 
 
Csáki Béla: Támogatnám a pályázatot. 
 
Dr. Mészáros László: A támogatási keretünk fedezetet nyújt rá, a pályázati kiírásról szóló 
határozatunk követelményeinek megfelel a pályázat.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Ha nincs, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
140/2006. Kt. számú határozata 
Eötvös József Általános Iskola és Óvoda  
Úszásoktatási célú pályázatának támogatásáról 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakabi gyermekeket segítő 
táborozási, művelődési és sportrendezvény szervezési tevékenységek támogatására létrehozott 
alapja terhére 55.000.-Ft támogatást állapít meg az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
javára.  
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A támogatást az Áht. 13/A.§. rendelkezéseinek és a pályázatban megjelölteknek megfelelően 
– 1. osztályosok úszásoktatása céljára – és számadáshoz kötve lehet nyújtani, nem 
rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. A Képviselő-testület felhatalmazza 
polgármestert a fent megjelölt tartalmú támogatási szerződés megkötésére. 
 
V/2. Csáki Béla: Még egy pályázat érkezett az iskolától, a gyermekek táboroztatására kérnek 
támogatást. Felolvasom! Két civil szervezet is támogat gyermekeket, ha ők meg tudják tenni, 
akkor mi is, javaslom a támogatás odaítélését.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A két civil szervezet 3-3 tanulónk költségeit – részben vagy 
egészben – támogatta.  
 
Csáki Béla: Köszönöm. Van-e valami kérdés? Ha nincs, szavazásra bocsátom. Aki egyetért a 
támogatás odaítéléséről, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
141/2006. Kt.sz. határozata  
Eötvös József Általános Iskola és Óvoda  
táboroztatási célú pályázatának támogatásáról 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakabi gyermekeket segítő 
táborozási, művelődési és sportrendezvény szervezési tevékenységek támogatására létrehozott 
alapja terhére 45.000.-Ft támogatást állapít meg az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
javára.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. Rendelkezéseinek és a pályázatban megjelölteknek 
megfelelően – táborozási költségek fedezésére – és számadáshoz kötve lehet nyújtani, nem 
rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. A Képviselő-testület felhatalmazza 
polgármestert a fent megjelölt tartalmú támogatási szerződés megkötésére.  
 
V/3. Csáki Béla: Ismert volt, hogy az ÁNTSZ ellenőrzést tartott az iskolánál. Kaptunk egy 
felszólítást intézkedésre, amire az intézkedési tervet benyújtottuk. Most felolvasom a levelet! 
Felolvasom az intézkedési tervet is! Ezt határozatban ki fogják közölni, és számon fogják 
tartani. Ez csak egy tájékoztató jellegű téma volt. 
 
V/4. Csáki Béla: A csongrádi polgármestertől jött egy levél, amit felolvasok! Erre 
nyilatkoztunk. A Földhivatallal felvettük a kapcsolatot, hogy azt a területet vonjunk ki 
művelés alól. Csongrádra küldött válaszlevelet is felolvasom. Azért szóltam, mert lehet 
költségvonzata. 
 
Seres István: Mekkora az önkormányzat területe? 
 
Csáki Béla: 2 ha. Köszönöm. Csak tájékoztatónak hoztam fel ezt a témát. 
 
V/5. Csáki Béla: A Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány keresett 
meg. Felolvasom! Van közelebbi hely, ahová a támogatásokat tudjuk adni. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra teszem a kérelmet. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Mellette, tartózkodás, ellene? Köszönöm, egyhangúlag elutasította a testület. 
 
A Képviselő-testület egyhangú elutasítással a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
142/2006. Kt. számú határozata 
a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és  
Műemléki Alapítvány támogatási kérelméről 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási 
és Műemléki Alapítvány támogatás iránti kérelmét elutasítja. 
 
V/6. Csáki Béla: A következő témánk egy helyiségbérlet iránti kérelem. Felolvasom!  
 
Seres István: Melyik helyiség ez? Az, ahol a bolt volt? 
 
Csáki Béla: Annak a szárnynak a másik része.  
 
Seres István: Miért nem jó a bolt helye? 
 
Csáki Béla: Mert kicsi a helyiség. Sok munka van a nagyobb helyiséggel, ajtót akar nyitni 
hátra, vizesblokkot kell kialakítania. Azt javaslom, hogy utasítsuk el a helyiség állapota miatt.  
 
Polyák Tibor: Nem támogatom.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Ha nincs hozzászólás, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja. 
Tartózkodik, ellene? Köszönöm. Egyhangúan elutasítja a testület.  
 
A Képviselő-testület egyhangú elutasítással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
143/2006. Kt. számú határozata 
Seres Bernadett helyiségbérlet iránti kérelmének elbírálása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete Seres Bernadett helyiségbérlet iránti kérelmét 
elutasítja.   
 
V/7. Csáki Béla: A következő szintén egy kérelem. Felolvasom! Messze laknak a központtól, 
szeretnének beljebb költözni. Van-e valami kérdése a testületnek? Javaslom a telek eladását. 
Aki egyetért a telek értékesítésével, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot alkotja: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
144/2006. Kt.sz. határozata 
A 986. hrsz-ú építési telek értékesítése 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 986 hrsz-ú építési 
telket -  1/2-1/2 tulajdoni arányban - értékesíti      

- Fekete István Attila (szül: Kiskunfélegyháza, 197307.01. an.: Mészáros Ilona), 
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- Fekete István Attiláné Seres Mariann (szül: Kiskunfélegyháza, 1975.08.29. an.: 
Balla Erzsébet) 
Fülöpjakab, Tanya 127. 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. 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
V/8. Csáki Béla: A következő témánk az alkotó tábor támogatás iránti kérelme. Felolvasom! 
Tavaly is kértek, akkor 30.000.-Ft-ot kaptak. Javaslom, hogy idén is ennyivel támogassuk 
őket. Biztos tudja a testület, amikor a táborban Dulity Tibor halálával lezárult egy korszak, 
1,5 millió forint értékű képet kapott az önkormányzat és intézményei.  
 
Seres István: Így is sokat festenek, minek az a sok kép? Nem támogatom.  
 
Dr. Mészáros László: Javaslom, a Testület mérlegelje, hogy tavaly megyei kitüntetésre 
javasolta Dulity Tibort, melyet meg is kapott. Ha most nem támogatja a testület a kérelmet, 
nem csupán egy hosszú idő óta jól működő kapcsolatra vetne árnyékot, de nem is lenne 
következetes. 
 
Csáki Béla: Szavazásra tehetem? Aki egyetért a 30.000.-Ft-os támogatással, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, ellene, köszönöm, 1 ellenszavazattal elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
145/2006. Kt. számú határozata 
Dulity Tibor Alkotótábor támogatási kérelméről 

H A T Á R O Z A T  
 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Dulity Tibor Alkotótábor javára 30.000.-Ft 
támogatást állapít meg.  
 
V/9. Csáki Béla: Az előző témához tartozik, hogy megjelent Dulity Tiborról egy monográfia, 
amit, ha az önkormányzat kéri, elővásárlási szerződéssel meg tudnánk vásárolni. Mi a 
vélemény? A Könyvtárnak vegyünk egy példányt? 
 
Kürtösi József: Igen, a könyvtárnak érdemes lenne! 
 
Csáki Béla: Szavazásra tehetem? Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze, köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
146/2006. Kt. számú határozata 
Dulity Tibor műveiből készült kötet megvásárlásáról 

H A T Á R O Z A T 
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Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Dulity Tibor 
műveiből készült kötet 1 példányát megvásárolja a Könyvtár részére.  
 
V/10. Csáki Béla: Egy BM pályázatunk van, ami nem kér önerőt, csak egy testületi 
határozatot. Átadom Jegyző úrnak a szót. 
 
Dr. Mészáros László: Lehetőségünk van a BM Közbiztonsági Alapítvány pályázatán részt 
venni. A Rendőrkapitányság, mellyel az előző BM pályázaton együttműködtünk, kidolgozta a 
pályázati regisztrációs adatlap anyagát. Ezután már csak annyi dolgunk van, hogy egy 
határozatot hozzunk arról, hogy vállalja a Képviselő-testület, illetve az Önkormányzat, hogy a 
településen 2006. március 1. és 2007. február 28. közötti időszakban az előző év átlagához 
képest a bűncselekmények számát jelentősen csökkenteni fogja, illetve a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének megfelelően alacsony szinten tartja. A pályázat nyertesei megkapják a 
„Biztonságos Település” címet, erről készül egy oklevél, illetve egy „Biztonságos Település” 
feliratú fémtábla, ami kihelyezhető lesz a közútra. A lényeg azonban az 1 millió forintos 
támogatás, amiben részesülhet a település, ha a nyertesek közé kerül. Tehát egy határozatot 
kell hozni a Rendőrkapitánysággal való együttműködésről és ilyen módon a pályázaton való 
részvételről.  
 
Kürtösi József: Ezt hogyan érjük el? 
 
Dr. Mészáros László: Konkrétan a következő pontokat jelölte meg a pályázatíró. Például a 
temetők védelmével kapcsolatban a rongáló magatartás visszaszorítása, fokozott 
figyelőszolgálat szervezése, temetőkapu éjszakai zárása, külterület védelme érdekében a 
vetéstől a betakarításig a terület folyamatos ellenőrzése a polgárőrség bevonásával, stb.  
 
Csáki Béla: Van-e ehhez észrevétel, kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a 
pályázaton való részvétellel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
147/2006. Kt.sz. határozat  
A „Biztonságos település” pályázaton való részvételről 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza BM Országos Bűnmegelőzési Központ által 
kiírt „Biztonságos település” pályázaton való részvételt. 
Felhívja a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket a felhívásban megjelölt 2006. május 31-ig tegyék meg.   
Felelős: Csáki Béla polgármester, dr. Mészáros László jegyző 
Határidő: 2006. május 31.  
 
V/11. Csáki Béla: Június 17-én a fülöpjakabi egyházközösség a plébános úr 50 éves pappá 
szentelését szervezi. Az a kérés ezzel kapcsolatban, hogy egy 70-80 fős vendéglátás végett 
egy sátort állítanának fel a Teleház udvarán. Mi a testület véleménye? Biztosítjuk-e a 
területet? A másik kérdés az, hogy ajándékot adjunk-e a plébános úrnak, mint község?  
 
Polyák Tibor: Javaslom, hogy díjmentesen bocsássuk rendelkezésükre a területet.  
 
Csányi István: Valamekkora összeget kellene az ajándékra áldoznunk.  
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Csáki Béla: Egyetértek az ajándékozással. Van-e kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
148/2006. Kt. számú határozata 
Szálteleki János plébános úr könyvjutalomban való részesítése 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.990.-Ft értékű könyvjutalmat állapít 
meg Szálteleki János plébános úr részére, abból az alkalomból, hogy pappá szentelésének 50. 
évfordulója alkalmából ünnepi szentmise került megrendezésre.  
Felkéri polgármester urat, hogy a szentmisén illetve az azt követő ünnepélyen az 
önkormányzatot képviselje és a könyvjutalmat adja át.  
 
V/12. Csáki Béla: Június 17-én délután 17 órakor kellene megrendeznünk az útavatót. Az 
építőktől 20 főt jeleztek, a Képviselő-testület, a pályázatíró cég. Az a kérdés, hogy a dűlő 
lakóit meghívjuk-e? Sok lakó hozzájárult ahhoz, hogy a területükből adjon darabot. Mi a 
vélemény? Minden Csuka dűlői lakost meghívjunk? 
 
Kürtösi József: Ezt nem a lakosok szervezik? 
 
Csáki Béla: Inkább az önkormányzat.  
 
Kürtösi József: Ez helyileg hol lesz megrendezve? 
 
Csáki Béla: Ott a dűlőúton, középtájon. Szalagvágás is lesz.  
 
Seres István: Ennyi emberre nem elég egy birka. 
 
Csáki Béla: Legalább 15 család lesz, plusz a meghívottak. Egy levelet fogunk 
megfogalmazni, hogy a meghívottak jelezzék, ha részt kívánnak venni.  
 
Seres István: Felajánlok 20 liter bort. 
 
Csáki Béla: Köszönjük. Pontosan össze fogjuk számolni a létszámot.  
 
V/13. Csáki Béla: Június 25-én lesz egy rendezvény, melynek neve Ökonap. Ha az 
önkormányzat részt kíván venni a szervezésben, kiteszik a nevét a támogatók közé. Helyszíne 
a Teleház és udvara. Ez nem zártkörű rendezvény. Szeretettel várják a Képviselő-testületet.  
 
V/14. dr. Mészáros László: Fülöpjakab Önkormányzatának tulajdonában volt egy 
kunszállási ingatlan, amit most el szeretnének adni. Az ingatlanra az önkormányzat javára 
elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, melynek határideje már három éve lejárt. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a lejárt határidejű elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez, mert a vevő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette, így a továbbiakban 
nem áll fenn olyan indok, mely az adásvétel ilyen biztosítékát alátámasztaná.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért 
azzal, hogy a Kunszállás 340 hrsz.-ú ingatlanról az elidegenítési és terhelési tilalom levételre 
kerüljön, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
150/2006. Kt.sz. határozat  
A Kunszállás 340 hrsz.-ú ingatlanon bejegyzett 
teher törléséhez hozzájárulás 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a kunszállási 340 hrsz.-ú 
tulajdoni lapon III/2. és III/3. szám alatt az Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és 
terhelési tilalom terhek törléséhez.  
Felhívja a polgármestert, hogy intézkedjék a Kiskunfélegyházi Körzeti Földhivatalnál az 
előző bekezdésben említett terheknek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránt.  
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: haladéktalanul 
 

VI. NAPIREND – Kérdések, interpelláció 
 
VI/1. Csankovszki Tibor: Úgy látjuk, hogy a buszindulások rendeződtek, már nem 
tapasztalunk hamarabbi indulásokat. Azt viszont még mindig kérjük, hogy legyen esti járat.  
 
Seres István: Szerintem is 9 óra körül kellene az utolsót.  
 
VI/2. Kürtösi József: Előző testületi ülésen szóltam, hogy az elsőbbségadás táblát elvitték a 
Tavasz utca végéről. Még nem került vissza.  
 
Csáki Béla: Valószínűleg még nem lett megrendelve. Az orvosi rendelőnél is kitört a tábla. 
Utána fogok nézni és megrendeljük.  
 
Csankovszki Tibor: A Virág utca túlsó végére is kellene tábla.  
 
VI/3. Seres István: Jeleztem már a tuját, hogy rossz helyen van. Nem lehet belátni a 
kereszteződést. Valamint a Csuka dűlőbe ki lehet-e tenni a megállni tilos táblát?  
 
Csáki Béla: A táblákkal csak az a gond, hogy sokba kerülnek.  
 
Polyák Tibor: Véleményem szerint fontosabb a belterület kitáblázása. Sok hely van, ahová 
kellene az elsőbbségadás tábla.  
 
Dr. Mészáros László: Végigmegyek a faluban, ahol nem tiszta a rálátási háromszög, ott 
intézkedni fogok a növényzet megfelelő vágásáról.  
 
Csáki Béla: A Közlekedési Felügyelet évente ellenőrzi a forgalmi rendet a faluban, de még 
visszajelzést egyszer sem kaptunk tőlük. Van-e más kérdés? Ha nincs, a testületi ülés 
nyilvános részét bezárom.  
 
K.m.f.  
 

 Csáki Béla       dr. Mészáros László            
polgármester      jegyző 


