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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. augusztus 10-én 
15 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  

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

   dr. Mészáros László jegyző,  
  Szekeres István – Bácsvíz Zrt. vezérigazgatója, 
   Czakó Józsefné – Őszidő Nyugdíjas Klub elnöke, 
   Polyák Mátyás – Polyák Pékség vezetője, 
  Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

1.) Közmeghallgatás 
2.) A lakossági ivóvíz-szolgáltatásról és a szolgáltatás díjáról szóló rendelet-

tervezet tárgyalása, határozathozatal az Rt. vagyonrendezése tárgyában 
Előadó: Szekeres István elnök vezérigazgató – Bácsvíz Rt. 

3.) Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatás tapasztalatairól 
Előadó: Saubermacher Mo. Kft. képviselője, Csíkos Ferenc 

4.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: dr. Mészáros László jegyző 

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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket 
megtárgyalni. 
 

I. NAPIREND – Közmeghallgatás 
 
Csáki Béla: A Képviselő-testület munkarendjében kötelezettségként szerepel a 
közmeghallgatás megtartása, de a lakosok nem jönnek el. Javaslom, hogy érdeklődés 
hiányában zárjuk le ezt a napirendet.  
 

II. NAPIREND – A lakossági ivóvíz-szolgáltatásról és a szolgáltatás díjáról szóló 
rendelet-tervezet tárgyalása, határozathozatal az Rt. vagyonrendezése 
tárgyában 

 
Csáki Béla: Ügyrendi Bizottsági ülést tartottunk 14 órától. A bizottság érdemben nem jutott a 
vita végére, de javasolja a rendelet-tervezet és a határozat-tervezet elfogadását. Megkérem 
Szekeres István vezérigazgató urat, hogy mondjon néhány mondatot erről.  
 
Szekeres István: Az alapprobléma az, hogy a Kecskeméten jelentősen olcsóbb egy m3 ivóvíz 
előállítása és a fogyasztóhoz juttatása, mint a kisebb településeken. Kecskemét város szeretett 
volna a vízdíj emelésével kárpótlást kapni ezért. A város „erőszakos” indítása elcsendesedett, 
és az lett a vége, hogy Kecskemét megkap olyan egyébként Kecskemét közigazgatási 
területén lévő nagy értékű ingatlanokat, melyek nem tartoznak az Rt profiljához ( pl: 
szabadidőközpont, Tó hotel, stb.), de részvényekkel kell fizetnie. A települések képviselő-
testületei ülései eddig egyhangúan elfogadták a tervezeteket, a mostani a 15. ülés, amin részt 
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veszek. A legutóbbi közgyűlésen, és a települések 90 %-a is elfogadta. A megállapodás 
lényege, hogy az ingatlanok nem könyvértéken, hanem a sokkal magasabb piaci értéken 
történik a tulajdon-átruházás. Amit a rendelettervezetről tudni érdemes: Tény, hogy a 
legközelebbi EU tagállam, Ausztria vízdíjai kb. 5-szörösét teszik ki a jelenlegi magyar 
díjaknak. Ez kiváló indítékot nyújt privatizációs kísérletekre, illetve olyan üzletpolitika 
kialakítására, hogy a Bácsvíz profittermelő szervezetté alakuljon át, ami a tulajdonosnak 
hasznot jelent, de jelentős tehernövekedést a lakosságnak. A díjakat azért kell tehát 5 évre 
előre meghatározni, hogy kivédhetők legyenek a díjemelésre, vagy privatizációra irányuló 
törkevések. Ha elfogadja a testület az előterjesztéseket, el kell küldeni Kecskemétre augusztus 
31-ig.  
 
Seres István: Szeretnénk a víz minőségjavulását, és a megfelelő víznyomást.  
 
Szekeres István: A nyomásértéket a megfelelő szivattyú választásával meg lehet oldani. A 
vízminőség-probléma 217 települést érint. Ezt 2009-ig meg kell oldanunk, amire Uniós 
támogatást kapunk. Ezt hitelfelvétellel, és 10 %-os önerővel a cég meg tudja finanszírozni.  
 
Polyák Tibor: A részvényesek között fel van sorolva Kunszállás is, miért? 
 
Szekeres István: Korábban tulajdonosai voltak, ma is van tulajdonrészük néhány ingatlanban 
a Rt. vagyonából, de már nem igazán van valódi kapcsolatuk a céggel. A szennyvíz kezeléssel 
kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a három települést, Fülöpjakabot, Kunszállást és 
Jakabszállást össze lehetne kapcsolni egy projekbe.  
 
Csáki Béla: Próbáltuk már, de nem jött össze. 
 
Seres István: Kunszálláson a vízdíj mértéke 150-160,-Ft. Nálunk is el fogja érni ezt a 
mértéket? 
 
Szekeres István: Ezek a legmagasabb díjak. Fülöpjakabon most a legkevesebb a vízdíj. 
Kecskeméten ez 212,-Ft. Minél nagyobb a város, annál nagyobb a vízfogyasztás, így egyre 
kevesebb az önköltség.  
 
Csáki Béla: Gyakran találkozom ezzel a kérdéssel. A vízmű egy kutas rendszer, a fogyasztás 
nem nagy. A legnagyobb félelmünk, ha műszaki probléma merül fel. Látni kell azonban azt 
is, hogy nálunk a műszaki hibák elhárítása, a berendezések és eszközök cseréje is benne 
foglaltatik a vízdíjban. Az említett szomszédos önkormányzat maga kénytelen finanszírozni a 
javításokat és berendezések cseréjét, mert ezt szolgáltatója nem tudja biztosítani. Nem is 
biztos tehát, hogy a miénk a drágább szolgáltatás.  
 
Seres István: Vízmintákat is vesznek? 
 
Szekeres István: Az ÁNTSz megmondja, hogy milyen időközönként és hol lehet mintát 
venni. A Rt. rendelkezik saját laboratóriumi háttérrel. Sajnos Magyarországon csak 2 olyan 
műszer van, ami a vírusok jelenlétét kimutatja, Budapesten és Miskolcon.  
 
Csáki Béla: Visszatérnék a nyomásproblémára, én nem tartom annyira fontos dolognak most.  
 
Szekeres István: Engedjék meg, hogy ezt a problémát kivizsgáltassam! 
 
Dr. Mészáros László: A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet, de szeretnék 
egy szerkesztési problémát kijavítani benne. Szükséges egészen §. szintig megjelölni a 
jogszabályi felhatalmazást. 
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Csáki Béla: Van-e még kérdés? Ha nincs, szavazzunk. Aki egyetért a rendelet-tervezettel, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2006. (08.10.) Ök. számú rendelete 

az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 

 
Csáki Béla: Még hátra van a határozat-tervezet elfogadása. Aki egyetért, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
174/2006. Kt. számú határozata 
A Bácsvíz Zrt. részvényeseivel kötendő megállapodás tárgyában 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bácsvíz Zrt. 
részvényeseivel kötendő részvényesi megállapodás tervezetében foglaltakat, és felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására és arra, hogy a Bácsvíz Zrt. közgyűlésén a 
részvényesi megállapodásban meghatározott elveknek és céloknak, valamint konkrét 
rendelkezéseknek megfelelően szavazzon.  
 

III. NAPIREND – Tájékoztató a hulladék-kezelési közszolgáltatás  
           tapasztalatairól  

 
Csáki Béla: Sem a szilárd, sem a folyékony hulladék kezelője nem jelent meg, de azért így is 
meg tudjuk tárgyalni, hiszen írásos anyagot küldtek. Fontos lenne még a lomtalanítás 
időpontjának megtárgyalása. Javaslatom az augusztus 28., ha a Saubermacher Kft-nek is 
megfelel az időpont. A lakosoktól is jönnek a megkeresések, hogy alig ürítik ki a külterületi 
kukákat, szinte azonnal tele is vannak, mintha direkt azt figyelnék. Amíg meg nem nyílik a 
felgyői telephely, addig kérem, hogy bírjuk ki ezt a helyzetet.  
 
Csankovszki Tibor: Szeretném újra felvetni a kutyakérdést. A 34-es dűlőben a kutyák 
elképesztő randalírozást végzenek, széttépik a kukászsákokat, széthúzzák a szemetet. 
Javaslom, hogy a gazdáknak először egy felszólítást küldjünk, másodszorra pedig már a 
csekket.  
 
Dr. Mészáros László: Kiknek a kutyáiról van szó? 
 
Csankovszki Tibor: Ritkán tudja a lakosság, kié az a randalírozó kutya.  
 
Dr. Mészáros László: A külterületen kóborló kutyákat az önkormányzat feladata begyűjteni, 
de tény, hogy nincs egyetlen gyepmesteri szolgálattal sem szerződésünk. Ebben az ügyben 
már konkrét szerződési ajánlatot is terjesztettem a Testület elé, mely azonban nem került 
elfogadásra. Ahhoz, hogy jogszerűen meg tudjuk ezt a feladatot oldani, szükségünk volna 
befogó eszközre (ez egy nyitható ajtajú ketrec), kennelre, melyben el tudjuk helyezni a 
gyepmester kiérkezéséig, továbbá szerződésre valamelyik gyepmesteri szolgálattal. 
Számomra nagy segítséget jelentene az is, hogy ha a kutyát megfigyelő lakos vállalná, hogy 
tudja ki a kártevő kutya gazdája. Ezt sajnos az esetek 90%-ában nem árulják el. 
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Csáki Béla: Melyik időszakra tehető a kutyák randalírozása? 
 
Csankovszki Tibor: Napközben láttam őket.  
 
Csáki Béla: A gyepmesteri telep sokba kerül.  
 
Dr. Mészáros László: A kecskeméti telep nem vállalta, a félegyházi telep 100.000.-Ft-os 
éves díj mellett a konkrét szolgáltatások kiszámlázásával vinné el a kutyákat, ha befogjuk 
őket, ellenkező esetben a gyepmester esetleges többszöri kiutazását is finanszíroznunk kell.  
 
Csáki Béla: Azt kellene bizonyítani, hogy a kutyáknak van gazdájuk. A hulladékos morálon 
pedig változtatni kellene.  
 
Csankovszki Tibor: Jegyző úrtól kérdezném, hogy sikerült-e intézkedni, hogy a félegyházi 
cég ne a 34-esbe hordja a szemetét? 
 
Dr. Mészáros László: Megtettem a szabálysértési feljelentést, de a továbbiakban semmilyen 
információt nem fogunk kapni annak eredményéről.  
 
Csányi István: Nem tudjuk megváltoztatni a szokásokat azóta, amióta elkezdtük a 
hulladékszállítást.  
 
Polyák Tibor: 8 nem fizető lakosunk van. Tőlük sikerül behajtani a tartozást? 
 
Dr. Mészáros László: A 8 nem fizető lakos közül 6 már teljesített vagy részben teljesített. 
Akadt köztük olyan is, aki rendszeresen, pontosan fizet, de még 2004. év elején kimaradt egy 
befizetése valamilyen oknál fogva, ezt kellett pótolni. 
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés? Jó-e a lomtalanításnak az augusztus 28-e?  
 
Seres István: Temetőtakarítás mikor lesz? A lomtalanítást ezért később kellene tenni.  
 
Csáki Béla: Annyira nem függ össze a kettő. Szeptemberig nem nagyon tudjuk elvégezni a 
rendezvények miatt.  
 
Dr. Jakab Tibor: A település szennyvize hová kerül? A beszámolóból az derül ki, hogy 
lényegében csak az önkormányzati intézmények veszik igénybe ezt a közszolgáltatást.  
 
Csáki Béla: Elviszik a Bácsvíz félegyházi szennyvíztelepére a szerződésünk alapján. Az 
önkormányzatokat próbálják a környezetvédők kényszeríteni a szolgáltatás beindítására, ez 
nálunk megvalósult, a lakosokat azonban nem tudjuk kényszeríteni, hogy a szennyvizet 
jogszerűen és ne illegális módon helyezzék el.  
 
Dr. Mészáros László: A Teleház aknájában rendkívüli gyakorisággal kell szippantást 
alkalmazni. Nem lenne-e indokolt a tárolókapacitást bővíteni?  
 
Csáki Béla: Az a probléma a Teleházban, hogy az aknája régi, és kicsi, el van zsírosodva.  
 
Polyák Tibor: Ez attól kezdve van így, mióta a félegyházi konyháról kijöttek főzni ide.  
 
Csáki Béla: Akinek jó az augusztus 28.-a lomtalanításra? Aki elfogadja a beszámolókat, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
175/2006. Kt. számú határozata 
A települési szilárd és folyékony  
hulladék-kezelésről szóló tájékoztatók elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szilárd és folyékony hulladék-
kezelésről szóló tájékoztatókat elfogadja.  
 

IV. NAPIREND – Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
 Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A 3/2006. ÖTM rendelet előírja azt, hogy 
augusztus 11-ig kell megválasztani a HVB tagjait a HVI vezetőjének javaslatai alapján. 
Megkerestem azokat a volt bizottsági tagokat, akik az előzőekben is ellátták a feladatot, nem 
áll fent kizáró ok. Tehát javaslom, hogy Fehérné Gáspár Katalint, Bodor Ferencet, Dinnyés 
Imrénét és Koncz Jenőt a HVB tagjainak. Az 1997. évi C. törvény vonatkozó rendelkezése azt 
mondja, hogy azokon a településeken, ahol nem egy szavazókör van, külön HVB-t kell 
választani, ennek legalább 3 tagúnak kell lennie. Azért javaslok 4 főt, mert bármelyik tag 
bármilyen okból történő kiesése esetén meg kell legyen a 3 fős létszám. Köszönöm.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
176/2006. Kt. számú határozata 
A HVB tagjainak megválasztása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságot a 
következő tagokkal állítja fel:  
 
Helyi Választási Bizottság: Fehérné Gáspár Katalin 
  Bodor Ferenc  
  Dinnyés Imréné 
  Koncz Jenő 
 

V. EGYEBEK 
 
V/1. Seres István: Jelen van a testületi ülésen Polyák Mátyás. Azért jött, hogy elmondja a 
javaslatát, mire fordítsuk azt az összeget, amit 2002-ben adott az önkormányzat részére.  
 
Csáki Béla: 2002-ben a választások után Polyák úr adott 500.000.-Ft-ot, de nem mondta, 
hogy mire költsük. A pénzt így lekötöttük és a belőle származó kamatot a gyermekek jobb 
létét szolgáló dolgokra költöttük. Felvetettem már, hogy ezt az összeget az alapítvány 
kezelésébe adhatnánk, de annyira döcögősen indult az alapítvány útja, hogy egyelőre nem 
mertük.  
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Polyák Mátyás: 2002-ben adtam. Most új választás lesz, új testület, polgármester-választás 
is. Szeretném, ha egy ’56-os emlékoszlopot állítana a Képviselő-testület. Ha az említett 
alapítvány jól működik, őket más módon is támogatnám.  
 
Csáki Béla: Egy ’56-os emlékoszlop méltóbbá teszi az ünnepet. Az emlékoszlop vagy 
dombormű hirtelen ötlet, meg kell beszélnünk. Mindig is hiányérzetünk volt ezzel 
kapcsolatban.  
 
Polyák Tibor: Az ’56-os rendezvény megszervezését vállalta az alapítvány.  
 
Csáki Béla: A testület nyilatkozik, és most döntsünk, hogy akarja-e a testület. Minden 
kérdésnek utánanézünk ezzel kapcsolatban. Van-e kérdés? Köszönöm.  
 
V/2. Csáki Béla: Az Őszidő Nyugdíjas Klub nyújtott be pályázatot. A Teleházban fogadják a 
Szegvári Nyugdíjas Klubot. Felolvasom a pályázatot! Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
Kívánja-e az elnök asszony szóban kiegészíteni valamivel? 
 
Czakó Józsefné: Nem kívánom kiegészíteni, várom a kérdéseket! 
 
Seres István: Nem gondolták, hogy más szervekhez is pályázhatna a Klub? A Félegyházi 
Klubbal közös szervezet létrehozása már nincs napirenden? 
 
Czakó Józsefné: Nincs. 
 
Dr. Mészáros László: Jogképesség hiányában nem tudnak pályázatot benyújtani.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdés? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a 30.000.-Ft-os 
támogatással, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
177/2006. Kt.sz. határozata  
Őszidő Nyugdíjas Klub pályázata 

HATÁROZAT 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszidő Nyugdíjas Klub javára 
30.000.-Ft azaz Harmincezer Forint támogatást állapít meg.  
A támogatást az Áht. 13/A.§. rendelkezéseinek és a pályázatban megjelölteknek megfelelően 
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: Beérkezett az Alfa ’94 Szabadidős Klub pályázata. Felolvasom! Van-e 
javaslat, ugyanis nem jelölte meg a kért összeget.  
 
Seres István: Mennyit kaptak tavaly? 
 
Kürtösi József: 160.000.-Ft-ot kértünk, de 80.000.-Ft-ot kaptunk.  
 
Bertus József: Emlékszem, hogy tavaly gond volt a ruhákkal. Most mi a helyzet? 
 
Kürtösi József: A ruhák többsége megvan, de idén több lett a táncos, mint a ruha, ezt nem 
akartuk testület elé hozni.  
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Csankovszki Tibor: Valamelyest kalkulálnunk kell a támogatási keretben, és ehhez mérten 
adjunk támogatást. Lehet-e tudni az Alfa költségvetését? 
 
Kürtösi József: 360.000.-Ft a kiadás, de a bevétel összege változó. 
 
Seres István: 80.000.-Ft támogatás javaslok. 
 
Csáki Béla: Támogatom. 
 
Dr. Jakab Tibor: Én is támogatom. 
 
Csáki Béla: Aki egyetért a 80.000.-Ft támogatással, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 2 
tartózkodással elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
178/2006. Kt.sz. határozata  
Alfa ’94 Szabadidős Klub pályázata 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa ’94 Szabadidős Klub javára 
80.000.-Ft azaz Nyolcvanezer Forint támogatást állapít meg.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. rendelkezéseinek és a pályázatban megjelölteknek – Szüreti Bál 
megrendezése – megfelelően 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/4. Csáki Béla: Az Alfa ’94 Szabadidős Klub egy közterület használatára vonatkozó levelet 
is eljuttatott a Képviselő-testület elé. Felolvasom!  
 
Bertus József: A Teleház bérletére alkalomszámot jelöltünk meg.  
 
Seres István: A tavalyi bál alkalmával sem fizettek. 
 
Csáki Béla: Van-e még észrevétel? 
 
Dr. Mészáros László: A civil szervezet nem öncélú tevékenységet bonyolít, az egész 
közösséget megmozgatja, javaslom, hogy ezt vegye figyelembe a testület.  
 
Csáki Béla: Szavazásra teszem. Aki egyetért az ingyenes közterület-használattal, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 1 tartózkodással elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
179/2006. Kt.sz. határozata  
Alfa ’94. Szabadidős Klub kérelme 
közterület-használati díj elengedése iránt 

HATÁROZAT 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmezőnek térítési díj mentesen 
engedélyezi a Teleház udvarán a közterület használatot a 2006. évi Szüreti Bál időtartamára 
(szeptember 14-17.).  
 
Csáki Béla: A másik része a kérelemnek a Teleház bérletéhez kapcsolódik.  
 
Csányi István: Ezt az egész faluért végzik, ezért elengedném a díjat.  
 
Polyák Tibor: Hoztunk egy rendeletet, amivel ez nincs összhangban.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért azzal, hogy a Teleházért ne fizessen a klub, jelezze. Köszönöm, 4 
igen szavazattal, és 4 tartózkodással a testület nem tudja elfogadni. Áthidaló megoldásként azt 
javaslom, hogy a Klub bevételétől tegyük függővé a díjat.  
 
Seres István: Javaslom az egyszeri 5.000.-Ft-os díjat.  
 
Csáki Béla: Seres Istvánnak van egy javaslata. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm. 1 tartózkodással elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
180/2006. Kt.sz. határozata  
Alfa ’94. Szabadidős Klub kérelme 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szüreti Bálra történő felkészülés 
időtartamára a Teleház bérleti díját egyszeri 5.000.-Ft-ban határozza meg.  
 
V/5. Csáki Béla: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete küldött egy levelet, amit 
felolvasok! A költségvetésben tervezve van 42.000.-Ft a részükre. Ha beleegyezik, kérem a 
testület támogatását. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 
181/2006. Kt.sz. határozata  
Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
kérelme 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének tagsági díjaként előirányzott 42.000.-Ft azaz Negyvenkétezer Forint összeg 
átutalását rendeli el.  
 
V/6. Csáki Béla: Bódis Lászlónétól jött egy kérelem, amit felolvasok!  
 
Polyák Tibor: Itt nem alkalmazható az a rendelet, amit elfogadtunk, és a dolgozók fizetési 
előlegéről is szól? 
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Dr. Mészáros László: Amit elfogadott a Képviselő-testület, az a köztisztviselők juttatásairól 
szóló rendelet volt, ennek hatálya nem terjed ki a közalkalmazottakra. Azt nem tudom, hogy 
az iskolában a kollektív szerződésben szerepel-e juttatásként ilyen. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A kollektív szerződésben ez nincs benne.  
 
Seres István: Ezt milyen keretből tudnánk kifizetni? 
 
Dr. Mészáros László: Bérkeretből.  
 
Csáki Béla: Ez kezd pénzintézeti tevékenységhez hasonlítani.  
 
Seres István: Vannak munkahelyi kölcsönök, azok kamatmentesek szoktak lenni általában.  
 
Csáki Béla: Nálunk fizetéselőleg van, nincs munkahelyi kölcsön. Eddig még nem kaptunk 
ilyen kérelmet. Azt javaslom, hogy ne adjunk neki, mert nincs rá keret, inkább a 
fizetéselőleget javaslom.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Azért jöttem a testületi ülésre, hogy elmondjam, Edit 
törzstagja a tantestületnek. Tudom, Fülöpjakabon nincs olyan anyagi helyzet, hogy 
támogasson egy ilyen kérelmet. Meg lehet-e oldani úgy, hogy a futamidőt a felére 
csökkentjük, és a törlesztőrészlet dupláját fizetné vissza havonta?  
 
Csankovszki Tibor: Ha máskor nem számított a rendelet, most miért számít?  
 
Dr. Mészáros László: Az illetményelőleg mint jogintézmény a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben jelenik meg a 49/h. §.-ban. Ezen kívül egy helyen említi a munka 
törvénykönyve is a munkabér elszámolásának szabályainál. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy van lehetőség ilyen jogcímen juttatásra. A mérték és a 6 hónapos törlesztési idő 
túllépésének a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott jogkövetkezményei 
vannak. 
 
Csáki Béla: Van-e valami biztosíték, ha megszűnik a jogviszonya? 
 
Dr. Mészáros László: Tegyük fel, ha felmondással szűnik meg a munkaviszonya, azt 
elszámolás követi az utolsó munkában töltött napon. Ha ezen túl is marad még fenn tartozás, 
azt az elszámoló lapon viszi a következő munkahelyre magával és munkabérletiltás útján fog 
megtérülni. 
 
Csáki Béla: Van-e kérdés, javaslat? 
 
Seres István: Pénzintézettől nem próbál hitelt felvenni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Sokat számít a kamat.  
 
Csáki Béla: Mivel a munkáltató nem a Képviselő-testület, ezért javaslom, hogy Bódis 
Lászlóné forduljon a munkáltatóhoz fizetéselőleg felvételéért. Tehát ezt a kérelmet a testület 
el kellene, hogy elutasítja.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
182/2006. Kt. számú határozata 
Bódis Lászlóné kamatmentes kölcsön iránti kérelme 

H A T Á R O Z A T 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Bódis Lászlóné 
kamatmentes kölcsön felvétele iránti kérelmét.  
 
V/6. Csáki Béla: A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara küldött egy ajánlatot a homokháti 
célprogramra, amit meg lehet pályázni. Bugac-Fülöpjakab-Jakabszállás mikrotérsége 1 millió 
forintot kapna. Egy reklámkiadványon rajta lenne a három településről a legfontosabb 
tudnivalók. Felolvasom a levelet! Tanyai gazdálkodókról és falusi turizmusról szól a 
kiadvány. Ehhez nem kellett határozat, csak el kellet menni, az agrárkamara gondozza. 
Településenként 3-4 személy vesz részt benne.   
 
Polyák Tibor: Ezért nem kell fizetnie az Önkormányzatnak? 
 
Csáki Béla: Ezért nem, csak ha egy külön kiadványt szeretnénk Fülöpjakabról, az kerülne 
120.000.-Ft-ba. Az lenne a kérdésem, hogy kell-e ez a kiadvány? 
 
Dr. Jakab Tibor: A honlapunk hogy áll? Szerintem az sokkal jobb lenne. 
 
Csáki Béla: Addig eljutottunk már, hogy megvan az a személy, aki frissíti az oldalt, de ahhoz 
nekünk össze kell szedni az anyagokat, és most idő híján vagyunk. Mi a vélemény a 
kiadványról? Jó, köszönöm.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
183/2006. Kt. számú határozat  
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarával 
való együttműködésről 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács Agrárház Kft., valamint Bugac 
és Jakabszállás Községi Önkormányzatok együttműködésével elhatározza, hogy kis projekt 
együttműködésben vesz részt, melynek célja a „Barangolás a tanyákon” című kétnyelvű 
idegenforgalmi tájékoztató készítése. Felhatalmazza a polgármestert az ilyen tartalmú 
együttműködési megállapodás aláírására, és a szükséges információk átadására. 
 
V/7. Csáki Béla: Ülésezett a Teleház tanácsadó testülete, ugyanis szeptember 30-án lejár 
Bodor László szerződése. Maradni sem szeretne tovább, mert ő 8 órás munkaviszonyt 
létesítene. Az a javaslatom, hogy a Teleház-állást a Hírvivőben tegyük közzé.  
 
Kürtösi József: 1 évre, mert Kővágóné Erzsike akkor jön vissza.  
 
Csáki Béla: Erzsike 2007. szeptemberében jön vissza.  
 
Seres István: Ha van rá mód, csak fülöpjakabi személyt vegyenek fel az állásra.  
 
Csáki Béla: Lényeges szempont, hogy helyi legyen. Tehát a Hírvivőben jelenjen meg.  
 
V/8. dr. Mészáros László: Idén is lehetőségünk van csatlakozni a Bursa Hungarica című 
pályázathoz. A testületnek el kell döntenie, hogy akar-e csatlakozni. Október 2-ig kell kiírni a 
pályázatot, a benyújtási határidő november 2.  
 
Polyák Tibor: Ez 16.000.-Ft/hó kiadást jelent.  
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Csáki Béla: Ez mellé még az OM és a Megyei Önkormányzat is tesz ugyanennyi összeget. 
Van-e vélemény? Van-e információ újabb felvételiről a felsőoktatásba? 
 
Csankovszki Tibor: Nem tudok senkit. 
 
Dr. Mészáros László: Szász Mártit felvették Pécsi Tudományegyetem egyik szakára. 
 
Csáki Béla: További gyerekekről nem tudunk. Szavazásra tehetem-e? Aki egyetért a 
csatlakozással, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
184/2006. Kt. sz határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíj 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programot 2006. évben is folytatni kívánja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folytatásával kapcsolatos szándékot jelezze az 
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, valamint hirdesse 
meg a pályázatot a jogszabályban megállapított határidőig.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2006. október 2.   
 
V/9. dr. Mészáros László: A Marx Károly u. 25. sz. alól Kővágó Ferencné kérelme, hogy a 
járdához az önkormányzat járuljon hozzá építőanyaggal. 
 
Polyák Tibor: Az a járda már készen van.  
 
Csáki Béla: Idén nincs betervezve ilyen keret.  
 
Seres István: Az teljes járdaméretű? 
 
Polyák Tibor: Ugyanakkora, mint az utcán bárkinek. 
 
Csáki Béla: Javaslom, hogy most ne adjunk, mivel nincs betervezve ilyen összeg, hanem 
jövőre a költségvetésbe tervezzük bele a Marx Károly utcai járda felújítását. Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
185/2006. Kt. számú határozata 
Kővágó Ferencné kérelme 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kővágó Ferencné kérelmét – forrás 
hiányában – elutasítja. Tájékoztatja kérelmezőt, hogy a következő költségvetési évben keretet 
különít el a járda közmű-fejlesztés céljára, melyből lehetősége nyílik kérelmezőnek is 
részesülni. 
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V/10. Csáki Béla: A június 6-i rendkívüli testületi ülésen említettem egy félegyházi 
alapítvány megkeresését, akik pályázatot szeretnének benyújtani szociális intézmény 
építésére. Felolvasom a levelet! A területre építendő épület 1000 m2-nél nem nagyobb. Az 
épület nem hajléktalanszálló lesz, hanem az állami gondozásból kikerült gyerekek 2-3 éves 
tartózkodását, felkészülését segíti az életre.  
 
Dr. Mészáros László: Ez a terület az önkormányzat tulajdonában van, szükséges azonban 
telekalakítási eljárás lefolytatása. Két lehetőség merülhet fel. Az egyik, hogy adunk egy 
szándéknyilatkozatot, vagy kötünk egy előszerződést, amiben a szerződés összes szükséges 
tartalmi eleme megtalálható. Mindent adatot tudunk, kivéve a vételárat.  
 
Csáki Béla: A vételárat meg kell határozni az előszerződésben? 
 
Dr. Mészáros László: Igen, mindkét fél védelmében. 
 
Csáki Béla: A vételár azért jelent gondot, mert először ki kell vonni művelés alól a területet, 
meg kell fizetni a földvédelmi járulékot is.  
 
Seres István: Az utca kialakításának költségét is bele kell kalkulálni.  
 
Csáki Béla: A víz költségének a felét átvállalják, a villannyal nem lesz gond. A tömbsarkok 
lesznek csak kijelölve.  
 
Seres István: Javaslom, hogy a telek árát 1 millió forintban állapítsuk meg.  
 
Csáki Béla: A pályázatot szeptember végéig kell beadni. Javaslom, hogy tegyük meg a 
szándéknyilatkozatot. Ha felépülne ez az intézmény, sok munkahelyet jelentene.  
 
Polyák Tibor: Ez az épület egy lakásjellegű épület lesz, munkahelyeket teremt, növeli a 
népességet. Mind pozitív dolog, ezért mellette szavazok.  
 
Csáki Béla: Dániában láttam ilyen intézményt, ahol ezek a gyerekek önállóan dolgoztak 
műhelyekben, gazdaságokban. Az alapítvány termőföldet nem vehet, mert alapítvány, de 
bérletről lehet szó. Ha például egy feldolgozót akar, szóba jöhet-e nekünk olyan földünk, 
amelyen ezt megvalósíthatja? Erre is egyelőre csak egy szándéknyilatkozatot kellene adnunk.  
 
Seres István: Van egy terület, de azon a kút sokat ér.  
 
Csáki Béla: Azon a területen vannak építmények, de azok semmit nem érnek. Megtesszük-e 
a szándéknyilatkozatot? 
 
Dr. Mészáros László: A szándéknyilatkozat csak az értékesítési szándék kinyilatkoztatását 
jelenti.  
 
Csáki Béla: Aki egyetért a szándéknyilatkozat kiadásával, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
186/2006. Kt. számú határozata 
A 994. hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feltételesen értékesíti a tulajdonát 
képező – a jelenleg 0110/14 hrsz.-mal megjelölt ingatlanából a telekalakítással létrejövő – 
994 hrsz.-ú 3868 m2 területű ingatlanát a Regionális Esélyegyenlőségi Integrációs Központ 
Alapítvány részére.  
Az értékesítés feltétele, hogy az Alapítvány nyertes legyen az általa benyújtani kívánt fiatal 
felnőttek komplex társadalmi integrációjával kapcsolatos pályázati projekttel.  
Az adásvétel részletes feltételeit a Képviselő-testület későbbi ülésén fogja meghatározni.  
Felhatalmazza polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot 
illetve szükség esetén előszerződést aláírja.  
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2006. szeptember 30.  
 
Csáki Béla: Még ide tartozik, hogy a kinézett terület szennyezett, mérések szerint legalább 50 
cm-ig ki kellene cserélni a talajt. Felhívtam erre a figyelmét, de erre is kellene egy 
szándéknyilatkozatot adnunk. Ez a 0235/13 hrsz.-ú ingatlan. Szavazásra teszem. Aki egyetért, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 1 ellenszavazattal elfogadta a testület.  
 
A Képviselő- testület 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
187/2006. Kt. számú határozata 
A 0235/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feltételesen értékesíti a tulajdonát 
képező 0235/13 hrsz.-mal megjelölt ingatlanát a Regionális Esélyegyenlőségi Integrációs 
Központ Alapítvány részére.  
Az értékesítés feltétele, hogy az Alapítvány nyertes legyen az általa benyújtani kívánt fiatal 
felnőttek komplex társadalmi integrációjával kapcsolatos pályázati projekttel. Az adásvétel 
részletes feltételeit a Képviselő-testület későbbi ülésén fogja meghatározni.  
Felhatalmazza polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot 
illetve szükség esetén előszerződést aláírja.  
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2006. szeptember 30. 
 
V/11. dr. Mészáros László: Az AVOP pályázattal kapcsolatban szeretném tájékoztatni a 
testületet, hogy augusztus 2-án megérkezett a támogatás első részlete, ami 13 millió forint. 
Ezt az összeget azonnal utaltuk tovább a hitel törlesztésére. A helyszíni szemle jegyzőkönyv 
szerint jogosultak vagyunk a teljes támogatási összegre, így ki tudjuk egyenlíteni a hitelt. A 
támogatás másik része előre láthatólag 30-40 nap múlva érkezik.  
 
V/12. dr. Mészáros László: A HEFOP pályázattal kapcsolatban csak annyit, hogy holnap 
indulnak  a bizottság előtt a meghallgatások. 12 pályázó meghallgatására kerül sor. 
 
V/13. Csáki Béla: A gyalogátkelőhelyet szeptemberig meg fogják építeni. Az iskolánál a 
kerékpártárolót is. Az oviban az ütésálló talajt a hinta alá.  
 
V/14. Seres István: A Csuka dűlőben le van folyva a föld, mert az eső az árokba mosta. 
 
Csáki Béla: Ehhez nem kell gép, majd kézzel megjavítjuk. 
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V/15. dr. Mészáros László: Bejött hozzám a Teleház szomszédos telkének tulajdonosa, 
tájékoztatott, hogy a fák ágai átnyúlnak a területére, szeretné, ha a fákat felgallyaznánk.  
 
Csáki Béla: Lehet benne valami, de a fákat nem vesszük ki.  
Van-e más kérdés? Ha nincs, a testületi ülés nyilvános részét bezárom.  
 
K.m.f.  
 
 

 Csáki Béla       dr. Mészáros László            
polgármester      jegyző 


