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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. szeptember 8-án, 
15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  

Bertus József, Csányi István, Csankovszki Tibor, Kürtösi József, Polyák Tibor, 
Seres István képviselők,  

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

1.) 1956-os emlékmű megrendelése 
  Előadó: Csáki Béla polgármester 
2.) A belterületi határmódosításról szóló rendelet-tervezet vitája 
            Előadó: Polgármester 
3.) Egyebek 
4.) Kérdések, interpelláció 

 
Csáki Béla: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes. Dr. Jakab Tibor képviselő távol maradt. Ismerteti az 1. 
számú mellékletként csatolt, Pálfi Gusztáv kecskeméti szobrászművész által készítendő 
emléktáblát, melynek bekerülési összeg 350.000.-Ft. Felkéri Szűcs Tamás szobrászművészt, 
hogy ismertesse saját elképzelését.  
 
Szűcs Tamás: Bemutatja a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező egyedi szellemi 
termékét képező emléktáblát és az arra vonatkozó árajánlatot.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
199/2006. Kt. számú határozata 
Az 1956-os emlékműre vonatkozó árajánlat 

H A T Á R O Z A T 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1956-os emléktábla kivitelezésére 
Szűcs Tamás szobrászművész ajánlatát fogadja el, felhatalmazza Csáki Béla polgármestert, 
hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.  
 
Csáki Béla: Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismeretes, az István Király utcai 
telekalakítás 22 telkéből már csak 2 darab eladó építési telkünk van. Abból, hogy két év alatt 
20 telket értékesítettünk, azt az örvendetes következtetést vonhatjuk le, hogy továbbra is lesz 
igény építési telkek iránt. Helyi építési szabályzatunk, és a rendezési tervlapok szerint a 
szükséges új telekosztást az István Király utcával párhuzamosan a 0110/14 hrsz.-ú területből 
tudjuk kialakítani. Ehhez szükséges ezt az ingatlant belterületbe vonni. Kérem a Képviselő-
testületet, hogy a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a belterületi határ módosításáról 
fogadja el.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a belterületi határ 
módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 9/2006. Ök. számú 
rendeletét.  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2006. (09.08.) Ök. sz. rendelete 

belterületi határ módosításáról 
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Dr. Mészáros László: Évek óta hagyomány, hogy az Önkormányzat valami aprósággal 
megköszöni a szüreti bálon fellépők munkáját. Az előző évben ez a költség 20.000.-Ft alatti 
összeget jelentett. Indítványozom, hogy a Képviselő-testület ne szakítsa meg ezt a 
hagyományt, és szánjon ilyen mértékű keretösszeget a szereplők köszöntésére. Köszönöm a 
figyelmet.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy 20.000.-Ft-ot 
fordít a szüreti bálban résztvevő szereplők köszöntésére, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
200/2006. Kt. számú határozata 
Szüreti bálban résztvevők köszöntése 

H A T Á R O Z A T 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.-Ft-os keretet biztosít a szüreti 
bálban résztvevő szereplők köszöntésére.  
 
Kürtösi József: Az épülő járdasziget tárgyában szeretném kérdezni, hogy szükséges-e, hogy 
ilyen mélyen benyúljon a kereszteződésbe, mert balesetveszélyes a nagy sebességgel a 
kanyarba érkező autósokra.  
 
Csáki Béla: A járdaszigetet és hozzá kapcsolódó gyalogátkelőt közlekedési mérnök tervezte 
meg, a kivitelezés során ezen nem módosíthatunk. A kialakításnak egyik nem titkolt célja az 
volt, hogy a gyalogosok védelmében lelassítsa az átmenő forgalmat. Tény, hogy egyelőre még 
nem szoktak hozzá a közlekedők, de ha megismerik az itteni közlekedési viszonyok 
változását, be fogják tartani a sebességkorlátozást, ez növelni fogja lakosaink biztonságát.  
Van-e más kérdés? Ha nincs, a rendkívüli testületi ülést bezárom.  
 

K.m.f. 
 
 

 Csáki Béla       dr. Mészáros László            
polgármester      jegyző 

 
 


