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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. szeptember 21-én 

15 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  

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

   dr. Mészáros László jegyző,  
  Lovasné dr. Polyák Erzsébet – Iskolaigazgató, 
   Nagy Erika – Vezető Óvónő,  
   Mészáros Anikó – Önkormányzat gazdálkodója, 
   Szász Józsefné – Önkormányzat adóügyi előadója, 
   Bakró Tibor – FSE elnöke,  
   Szénási Zoltán – Alfa ’94. Szabadidős Klub elnöke, 
  Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

1.) Beszámoló a költségvetés 2006. I. félévi teljesítéséről, a 2006. évi költségvetési 
rendelet ennek megfelelő módosítása 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

2.) Beszámoló az adóhatóság 2006. I. félévi munkájáról 
Előadó: dr. Mészáros László 

3.) Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda 2005/2006. tanév munkájáról és a 
2006/2007. tanév beindításáról 
Előadó: Lovasé dr. Polyák Erzsébet Igazgató, Nagy Erika Óvodavezető 

4.) Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről 
Előadó: Bakró Tibor elnök 

5.) Tájékoztató az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről 
Előadó: Szénási Zoltán elnök 

6.) A körjegyzőség létrehozására irányuló Kunszállási Önkormányzati 
kezdeményezés megtárgyalása 
Előadó: Csáki Béla polgármester, dr. Mészáros László jegyző 

7.) Egyebek 
8.) Kérdések, interpelláció 
9.) 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, hogy a III. napirendi pontot tárgyaljuk 
először, legyünk tekintettel az óvodai nyitva tartásra. Köszönöm.  
 

I. NAPIREND – Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda 2005/2006. tanév 
munkájáról és a 2006/2007. tanév beindításáról 

 
Csáki Béla: A Képviselő-testület megkapta az anyagot. Van-e igazgató asszonynak, vagy 
óvodavezető asszonynak kiegészíteni valója? Ha nincs, kérem a Testületet, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 
Polyák Tibor: A beszámoló utolsó oldalán olvastam, hogy bevezetésre kerül a 
teljesítményértékelés. Erről szeretnék hallani pár szót. 
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A kormány 2006. szeptember 1.-től hatályba léptette a 
munkaidő-nyilvántartást. A pedagógusoknak táblázatot kell vezetniük arról, hogy az előírt 20-
21 kötelezően megtartott órán felüli időt mivel töltik el. SzMSz-ben kell rögzíteni, hogy 
melyek azok a feladatok, amelyek az iskolában, és melyek azok, amelyeket otthon kell 
elvégezni.  
 
Polyák Tibor: A gyerekek létszáma kevesebb. Hányan járnak pontosan az iskolába? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 127 fő. Tényleg csökkent. 2008-tól a jogszabályok előírják, 
hogy az osztályok legalább 15 fős létszámmal működhetnek. Sajnos a családok 
„elvándorolnak”, de ez nem csak nálunk jellemző, hanem Pálmonostora, Gátér, Bugac is erre 
panaszkodott.  
 
Dr. Jakab Tibor: A tanulók fizikális állapotáról szeretnék pár szót mondani. Pozitív 
változások történtek. A diákok fizikális állapota javult. Érdemes lenne több labdajátékot 
bevezetni az iskolában. Szűrés után megállapítottam, hogy kevesebb a beteg gyermek. Többet 
mozognak, fejlettebbek. Az úszásoktatásnak lesz-e folytatása, ha már leállt 
Kiskunfélegyházán az uszoda? Kevesebb a torna alóli felmentés. A pedagógusoknak minden 
elismerésem.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A fogorvos asszony is jelezte, hogy a gyermekek fogai is 
szebbek. A sporttal kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy én úgy éreztem, sok sport van 
az iskolában, de ezek szerint nem volt igazam. Első osztályban ún. „vitamintorná”-t vezettünk 
be. Az úszás nagyon sokba kerül. Ha Kiskunfélegyházára nem is, de talán Kecskemétre 
átjárhatnánk, viszont ez hosszabb utazást vesz igénybe. 
 
Dr. Jakab Tibor: Adott esetben a szülők is járuljanak hozzá a költségekhez. Csongrádon 
intenzívebb az úszásoktatás, és lehet, hogy olcsóbb lenne.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Köszönöm, megnézünk minden lehetőséget.  
 
Dr. Mészáros László: A tárgyi feltételekről ejtenék néhány szót. Az óvodában előrelépés 
történt a játszóeszközök felújításával kapcsolatban, de az iskolában sajnos nem.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Tavaly óta is romlott az állapotuk. Számítanék a szülők 
segítségére is.  
 
Nagy Erika: Köszönjük, hogy az óvoda udvara elkészült, a gyermekek nagyon örülnek, és ki 
is használják. Reméljük, hogy a következő ellenőrzéskor nem találnak hibát. Bált szervezünk, 
pályázatokat figyelünk, megpróbálunk mi is mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
gyerekek a legjobban érezzék magukat az óvodában.  
 
Csankovszki Tibor: A fejlesztő foglalkozásokon miért vesznek rész szakvélemény nélküli 
gyermekek többen, mint akik rendelkeznek szakvéleménnyel?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: A beszédjavításhoz nem társul szakértői javaslat. A 
logopédiai ellátás nem erre épül.  
 
Csáki Béla: A szülők hogyan viszonyulnak ezekhez a foglalkozásokhoz? 
 
Nagy Erika: Elviszik a gyermekeket a foglalkozásokra. Kiskunfélegyházán megszűnt a 
nevelési tanácsadó, így most már Kiskunhalasra kell vinni a gyermekeket és ez kellemetlen.  
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Csáki Béla: Ha nincs több kérdés, pár gondolattal lezárnám ezt a napirendet. Először is 
szeretném megkérdezni, hogy a teljesítményértékeléssel kapcsolatos adminisztrációt ki végzi? 
A pedagógus vagy esetleg az iskolatitkár? Az osztályok létszámcsökkenésének esetleg pozitív 
hatása is lehet, mert amelyik gyerekkel többet kell foglalkozni, arra több idő is jut. Szintén 
kérem, hogy a szemetelésről való leszoktatást az iskolában kezdjék el. Köszönjük a 
pedagógusok munkáját.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Az adminisztrációt minden pedagógus maga végzi, úgy, mint 
a jelenléti ívet. Nem lehet automatikusan kitölteni. Az összesítést 2 havonta a fenntartónak 
meg kell küldenünk.  
 
Kürtösi József: A pályával kapcsolatban annyit szeretnék kérdezni, hogy a kerítést meg 
lehetne-e emelni, hogy a labda ne menjen ki az utcára, vagy a szomszéd telkekre? 
 
Csáki Béla: A jövő évi költségvetés készítésekor ezt is bele lehet venni. Más kérdés? Ha 
nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  
201/2006. Kt. számú határozata 
Az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
2005/2006. tanév munkájáról és a 2006/2007. tanév 
beindításáról szóló beszámoló elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola és 
Óvoda 2005/2006. tanév munkájáról és a 2006/2007. tanév beindításáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 

II. NAPIREND – Beszámoló a költségvetés 2006. I. félévi teljesítéséről, a 2006. 
évi költségvetési rendelet ennek megfelelő módosítása 

 
Csáki Béla: Ehhez a napirendhez is megkapták az anyagot. A bizottság elfogadásra javasolja. 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki elfogadja a beszámolót, 
kézfeltartással jelezze! Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
202/2006. Kt. számú határozata 
A Költségvetés 2006. I. félévi teljesítéséről 
Szóló beszámoló elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés 2006 I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Csáki Béla: Aki elfogadja az ehhez tartozó rendelet-tervezetet, kézfeltartással jelezze! 
Köszönöm, egyhangú.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2006. (09.21.) Ök. számú rendelete 

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, az 1/2006 (02.17) sz. Ök. rendelet 
módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe  foglalva 

 
III. NAPIREND – Beszámoló az adóhatóság 2006. I. félévi munkájáról 

 
Csáki Béla: Van-e kérdés? 
 
Csankovszki Tibor: A hátralékok, tartozások egy idő után elévülnek? 
 
Dr. Mészáros László: Az adózás rendjéről szóló törvény 164. §. értelmében adó-
megállapításhoz való jog a benyújtások határidejétől számított 5. év után elévülnek. A 
behajtáshoz való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától évül el, amikor eredetileg meg 
kellett volna az adót fizetni. Végrehajtási cselekmény illetve önrevízió megszakíthatja az 
elévülési időt.  
 
Csáki Béla: Csak akkor évül el, ha 5 évig nem nyúlnak az ügyhöz.  
 
Szász Józsefné: Folyamatosak a felszólítások.  
 
Dr. Mészáros László: Nemrég kötöttünk egy szerződést az önálló bírósági végrehajtóval. 
Ennek lényege, hogy végrehajtás útján vállalja az adótartozások beszedését, ráadásul ennek 
költsége nem is az önkormányzatot, hanem az adóst terheli. Kérem a Testület állásfoglalását 
abban, hogy igénybe vegyük-e ezt a szolgáltatást. A várható előny a tartozások egy részének 
rendezése, ugyanakkor meg vannak a maga hátrányai is: egy-egy adósunk kis összegű 
tartozásokkal rendelkezik, melyhez képest aránytalanul nagy összegű a végrehajtási költség, 
felborulna a lakosokkal eddig kialakított kölcsönös tiszteletre épülő jó adózói kapcsolat. Meg 
kell jegyeznem, hogy településünkön az önkéntes jogkövetéssel megvalósuló adófizetés 
aránya igen magas, az év végi beszámolóban ez jó 98 %-os mértéket ért el. Azt hiszem, ilyen 
eredménnyel a nagy erőszak-szervezettel rendelkező állami adóhatóság is megelégedne.  
 
Csáki Béla: Sokaknak nincs miből kifizetni a hátralékot. Kérdezem, hogy milyen költségünk 
merül fel, ha a végrehajtó nem tud behajtani? 
 
Dr. Mészáros László: A szerződés szerint akkor terheli az önkormányzatot 2.000.-Ft díj, ha a 
végrehajtás szünetel. Itt meg kell jegyezni, hogy a végrehajtás szüneteléséhez a végrehajtást 
kérő hozzájárulása is szükséges.  
 
Seres István: A beszámolóban szerepel egy 60 milliós tartozás. Ha sikerül behajtani, az 
összeg nálunk marad? 
 
Dr. Mészáros László: Nem, csak a végrehajtás a mi feladatunk, az Erdészeti Hatóság szabta 
ki a bírságot, és őt illeti a bevétel.  
 
Seres István: Bizottsági ülésen volt szó róla, hogy azok a telkek, amelyeken csak az alap van 
meg, azok még teleknek minősülnek? Módosíthatnánk a rendeletet, hogy mit számítunk 
építési teleknek. 
 
Szász Józsefné: Amíg nincs rá lakhatási engedély, addig telek.  
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Dr. Mészáros László: Az alkotmányosság és jogbiztonság elve megköveteli, hogy év közben 
adózást érintő rendeletmódosítást csak a következő év eleji hatályba lépéssel lehet megtenni. 
Tény, hogy a központi jogalkotás év közben is több adótörvényt érintő módosítást vitt idén is 
keresztül. Szakmai álláspontom, de az Alkotmánybíróság több döntésében is kifejtett 
álláspontja szerint is erősen megkérdőjelezhető lenne részünkről az évközbeni adómódosítás 
jogszerűsége.  
 
Csáki Béla: Ezt már a következő testület fogja megtenni. Van-e más kérdés? Ha nincs, 
szavazásra teszem. Aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
203/2006. Kt. számú határozata 
Az adóhatóság 2006. I. félévi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatóság 2006. I. félévi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

IV. NAPIREND – Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről 
 
Csáki Béla: Van-e valami kiegészíteni valója? 
 
Bakró Tibor: Nincs, várom a testület kérdéseit. 
 
Polyák Tibor: A Miniolimpiát körforgásos rendszerben rendezik meg? 
 
Bakró Tibor: Nem, a megrendezés attól függ, hogy melyik iskola vállalja éppen magára a 
feladatot. Idén mi vállaltuk.  
 
Polyák Tibor: A focicsapat fülöpkei összetételű? 
 
Bakró Tibor: A 22 játékosból 12 fülöpkei. Vannak kunszállásiak, kiskunfélegyháziak is.  
 
Polyák Tibor: Mekkora az önkormányzat által nyújtott segítség? 
 
Bakró Tibor: Az önkormányzat a legnagyobb támogatónk. Az egyesület közel 500.000.-Ft-
ból működik.  
 
Dr. Jakab Tibor: Örvendetes, hogy ennyi sporttevékenység van a településen. Az iskolával 
milyen a kapcsolat? Hogyan válogatja ki az egyesület a gyermekeket?  
 
Bakró Tibor: Általában a tornatanár javaslatával történik. A Miniolimpiákon való részvétel 
úgy történik, hogy Laczkó Melinda állítja össze a csapatot, mi pedig adjuk a feltételeket. 
 
Dr. Jakab Tibor: Ezek a gyerekek önként jelentkeznek? 
 
Bakró Tibor: Igen, önként, sőt, egyre többen jönnének.  
 
Dr. Jakab Tibor: Az egészségügyi vizsgálatokat ki végzi? 
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Bakró Tibor: Továbbra is a kiskunfélegyházi sportorvos.  
 
Dr. Jakab Tibor: A gyerekekre is vonatkozik? 
 
Bakró Tibor: Nem kötelező az orvosi vizsgálat a gyerekek között.  
 
Dr. Jakab Tibor: Hányadik helyen áll most az egyesület? 
 
Bakró Tibor: Nem tudom, hogy azért-e, de a nyáron edzőváltásunk volt, most a III. helyen 
állunk.  
 
Csankovszki Tibor: Az edzőváltás miatt lehetett ez a helyezés? 
 
Bakró Tibor: A csapaton belül is szerkezeti változásokat hajtott végre, előfordulhat, hogy 
ennek köszönhetjük.  
 
Dr. Mészáros László: Közművelődési jellegű: augusztus 20-ával kapcsolatban van egy 
javaslatom. Van egy millenneumi emlékművünk, mely emlékeztet Szent István király 1000 
évvel ezelőtti államalapítására, és szimbólumai között szerepel az általa létrehozott Szent 
István-i Magyarország is. Méltó és helyénvaló lenne, ha augusztus 20-án megkoszorúznánk 
az emlékművet első királyunkra emlékezve.  
 
Bakró Tibor: Felvetem az egyesületnek.  
 
Csáki Béla: Én is látom, hogy az egyesület egyre több területen bizonyít. Összefoglalva azt 
mondhatjuk, hogy a civil szervezetek pezsgést visznek a falu életébe. Van-e még kérdés? Ha 
nincs, lezárom a napirendet, köszönjük Bakró Tibornak a megjelenést.  
 

V. NAPIREND – Tájékoztató az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről 
 
Csáki Béla: Van-e valami kérdés? 
 
Dr. Jakab Tibor: Tanúja vagyok a felkészüléseknek. Dicséret illeti az oktatókat. Csak az a 
szomorú, hogy senki sem veszi igénybe a csoportokat. Nem gondolta a Klub, hogy 
reklámozni kellene a csoportokat? 
 
Szénási Zoltán: Ez év márciusában volt egy fellépésünk Kiskunfélegyházán a Darvas téri 
Általános Iskolában. A táncosok közül 12 párral fel tudtunk lépni. A gyerekeknek nagyon 
tetszett. Itt megragadom az alkalmat, és megköszönöm a polgármesteri hivatalnak, hogy a két 
tanyagondnoki autóval és néhány személyautóval meg tudtuk oldani a gyerekek szállítását. 
Mivel ez egy jótékonysági bál volt, csak vendéglátást kaptak a gyerekek fizetségül, ennek 
ellenére nagyon élvezték a fellépést. Két hét felkészülés elég volt a fél éves kihagyás után. 
Vannak felkéréseink, de azért nem kell visszamondani egyet sem a betáblázottság miatt.  
 
Seres István: A Szűcs-iskolában megrendezett diák-tanár találkozón is fellépett egy csoport.  
 
Polyák Tibor: A gyerekek várják a mozi-látogatást. Szándékosan toljátok ki későbbi 
időpontra? 
 
Szénási Zoltán: Törekszünk arra, hogy ne csússzon ki, de jelenleg személyes okok – Aranka 
tanulása, vizsgái, valamint műtéte és egészségi állapota - miatt, valamint azért, mert a 
multiplex-szel nehéz előre tervezni, amikor azt sem tudják, 1 hét múlva mit vetítenek. Az idei 
terv az volt, hogy az alsó két csoport moziba, a 3. csoport 1 napos, a legnagyobb csoport 
október 21-22-én kirándulásra megy.  
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Polyák Tibor: Tavaly kért a Klub ruhakölcsönzésre, de ezt nem támogattuk. Úgy hallottam, 
hogy mégis csak sikerült. Hogyan? 
 
Szénási Zoltán: Tavaly két nagyobb adományt kaptunk, ami összesen 100.000.-Ft volt, ez 
fedezte a hiányt, ebből sikerült néhány ruhát varratni.  
 
Polyák Tibor: Magánszemélyek voltak? Lehet tudni a nevüket? 
 
Szénási Zoltán: Nem kívánom megnevezni őket! 
 
Seres István: Hol tárolják a ruhákat? 
 
Szénási Zoltán: Saját lakásunkban, zacskókban, dobozokban száraz helyen.  
 
Seres István: A csikós ruhákat is kölcsönzik? 
 
Szénási Zoltán: Nem, azt mindegyik csikós maga hozza.  
 
Csankovszki Tibor: Jó lenne, ha más rendezvényen is fel tudnátok lépni a faluban. Nem 
gondoltátok, hogy felajánlhatnátok a csoportokat? 
 
Szénási Zoltán: A civil szervezetek között el van osztva, hogy ki melyik rendezvényt 
szervezi meg. Ezeken a rendezvényeken a szervezők döntik el, mi legyen a programban. 
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Szóltak a bál után, hogy az egyik WC ajtó eltört, a másik 
pedig le van szakadva.  
 
Szénási Zoltán: Az már a bál előtt is le volt szakadva, a másik ajtót ki sem bírtuk nyitni, 
úgyhogy ahhoz a részhez hozzá sem nyúltunk.  
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Határozathozatal nélküli tájékoztató volt, ezért nem kell 
szavaznunk.  
 

VI. NAPIREND – A körjegyzőség létrehozására irányuló Kunszállási 
Önkormányzati kezdeményezés megtárgyalása 

 
Csáki Béla: A következő témánk a körjegyzőség. A levelet augusztus 14-én kaptuk.  
 
Dr. Mészáros László: Az előterjesztésként rendelkezésre bocsátott tájékoztatót Kiegészítem 
annyival, hogy erre is vonatkoznak a társulási törvényben meghatározott szabályok. Az 1997. 
évi CIX. törvényben foglaltak szerint társulást csak január 1-vel lehet létrehozni, amit már 
legalább 6 hónappal előbb írásba foglaltak. Tehát mi jövőre már nem hozhatnánk létre. A két 
képviselő-testület a minősített többséggel meghozott döntése szükséges. A körjegyzőségi 
formában többféle megoldás lehetséges: az egy körjegyző – két polgármesteri hivatal 
szervezeti formától egészen odáig, hogy polgármesteri hivatal csak az egyik településen 
működne. Ennek előnye lehet a párhuzamos munkakörök miatt megszűnő köztisztviselők 
bérének megtakarítása, a két település megtakarítja 1 jegyző bérét. Rövid távú hátránya lehet, 
hogy a felmentett köztisztviselők és mindkét felmentett jegyző felmentési időre járó bérét és 
végkielégítését ki kell fizetnie az önkormányzatoknak. Ezt követően pályázati úton lehet a 
körjegyzői státuszt betölteni.   
 
Kürtösi József: Miért kezdeményezte Kunszállás? Gazdasági okokból? 
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Csáki Béla: Egyre szorosabb lesz a helyzet, bizonyára gazdasági okokból kezdeményezték.  
 
Kürtösi József: Erről már volt szó, gondolkoztunk is róla, de aztán elvetettük.  
 
Csáki Béla: Társulás csak olyan partnerek között jöhet létre, ahol a felek korrektek 
egymással. Nálunk ez nem így lenne. Régen egy hivatala volt a két településnek. A 
körjegyzőség 2-300 fős településeknél működhet, de nálunk nem fog. Még több feladatot 
elvennének tőlünk. A kunszállásiak kérték, hogy ne vessük el azonnal, tárgyaljunk róla.  
 
Dr. Jakab Tibor: Alapvetően máshogy gondolják a kunszállásiak, mint mi. Jegyző úrnak mi 
a véleménye erről? 
 
Dr. Mészáros László: Én személyesen érintett vagyok a kérdésben, ezért igyekeztem pusztán 
objektív tájékoztatást adni a képviselőknek. Sem magam ellen, sem magam mellett nem 
szeretnék érveket felhozni, mert egy ember egyéni érdeke nem vethető össze egy egész 
település érdekével.  
 
Csankovszki Tibor: Szerintem nem szabad a döntés felé lépni egyet sem. Kérdésem lenne, 
hogy ha itt hétfőtől péntekig 8-4-ig tart a munkaidő, ugyanúgy Kunszálláson is, elképzelhető, 
hogy ezt a munkát el lehet végezni? Ki veszi át a többi feladatot?  
 
Csáki Béla: Ezeket már nem gondolják át. Előnyt jelent, hogy ha valaki bejön az utcáról, 
rögtön jogi segítséget kap. Azok a települések vannak előnyben, ahol a körjegyzőség 
székhelye van.  
 
Seres István: 2-3-500 fős településeken tudom elképzelni a körjegyzőséget. Amíg nem 
leszünk rákényszerítve, addig nem támogatom.  
 
Csáki Béla: A következő költségvetésnél figyelembe kell venni, minden oldalát át kell 
beszélni. Sajnos előbb-utóbb belekényszerülünk.  
 
Polyák Tibor: Én sem támogatom. A régi közösködést sem szerettem, nem kezeltek 
bennünket egyenrangú félként.  
 
Csányi István: Azoknak a képviselőknek mondom, akik testületi tagok maradnak, hogy 
nagyon gondolják meg ezt a körjegyzőséget. Ők mindig nyeregben voltak velünk szemben.  
 
Kürtösi József: Napoljuk el, vizsgálja a következő testület.  
 
Csáki Béla: Nem árt, ha a következő testület is látja. A körjegyzőség olyan fogalom, mint a 
TSZ. Kellene hoznunk egy határozatot az elnapolásról. Aki egyetért azzal, hogy a Kunszállás 
Községi Önkormányzat megkeresését, miszerint körjegyzőség létrehozása tárgyában ne most 
határozzon, hanem elnapolásra kerüljön, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, 2 ellen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
204/2006. Kt.sz. határozata  
A Kunszállási Községi Önkormányzat 
kezdeményezése a körjegyzőség létrehozásáról 

HATÁROZAT 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Kunszállási Községi Önkormányzat 
kezdeményezésének tárgyában a körjegyzőség létrehozásáról az érdemi döntést későbbi 
időpontra halasztja.  
 

VII. NAPIREND – Egyebek 
 
V11/1. Csáki Béla: Egy határozatot kell hoznia a testületnek a hulladéklerakó 
rekultivációjával kapcsolatban. A Földhivatal kötelezett bennünket az eredeti állapot 
helyrehozására. Azt tudjuk, hogy a terület gazdasági épület és legelő művelési ágban volt. A 
hulladéklerakónk rekultivációs költségeit a Homokhátsági Hulladéklerakó Konzorcium 
költségvetéséből kívánjuk finanszírozni. Az Uniós pályázat értelmében azonban erre csak 
akkor van lehetőségünk, ha az ingatlan-nyilvántartásban is művelésből kivont 
hulladéklerakóként van megjelölve az érintett terület. Ki kellene tehát vonnunk a régi 
hulladéklerakó területét művelésből, mely miatt a földtörvény értelmében közel 1 millió forint 
földvédelmi járulékot kell majd fizetnünk. Ez lehetővé teszi, hogy a sok 10 milliós 
rekultivációt uniós pályázati pénzből valósítsuk meg. A határozatban le kell írnunk, hogy 
vállaljuk a földvédelmi járulék kifizetését. Ha nem tesszük meg, kizárhatnak bennünket a 
rekultiváció uniós pályázati finanszírozásából. A testület megkapta az előterjesztést és a 
határozattervezetet. 
 
Seres István: A bizottsági ülésen is volt erről szó. Próbáltuk elkerülni, de nem tudtuk.  
 
Csáki Béla: Van-e valami hozzáfűznivaló? Ha nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért a 
határozat-tervezettel, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
205/2006. Kt. számú határozata 
A hulladéklerakó rekultivációjának megindításával  
kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy a 0138/2 
hrsz.-ú területen kialakított hulladéklerakó rekultivációja megtörténjen a Homokhátsági 
Hulladéklerakó projekt keretében. 
Az ebben szükséges művelés alóli kivonás, más célú hasznosítás Földhivatali művelet 
elvégzésre kerüljön.  
Az engedély nélküli más célú hasznosítás miatt fizetendő földvédelmi járulék és bírság 
960.000.-Ft azaz Kilencszáz-hatvanezer Forint kifizetését a 2006. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítja.  
 
VII/2. Csáki Béla: Egy közterület-használatról kellene egy utólagos határozatot hozni. 
Kertész Julianna kérte, hogy a lakodalom időpontjára szeretnék lezárni a Marx Károly 
utcának egy bizonyos részét. Erre van egy rendeletünk, melyben megfogalmazásra került, 
hogy 20.-Ft/nap/m2 összeget kell fizetni. Méltányos elbírálást kér. Általában péntek délutántól 
vasárnap délig szokott állni a sátor. Két egész napot szoktunk figyelembe venni. 120 m2-es 
sátort állítottak. Tehát 4.800.-Ft-ot kell fizetniük. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
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Képviselő-testülete 
206/2006. Kt. számú határozata 
Kertész Julianna közterület-használatáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Kertész Julianna 
számára, hogy 2006. szeptember 1-től 2006. szeptember 3-ig családi rendezvény céljára 
igénybe vegye a Marx Károly utcát, mint közterületet. A közterület használati díját 4.800.-Ft 
összegben állapítja meg.  
Kérelmező 120 m2–es lakodalmi sátor felállítására, és a közterület használatára is jogosult a 
rendezvény során.  
 
VII/3. Csáki Béla: Érkezett egy pályázat a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítványtól. 
Felolvasom. A bizottsági ülésen volt szó róla, szerintük a pályázat nincs összhangban a 
rendeletünkkel. Javasolják, hogy ebben a formában ne fogadja el a testület, követelje meg a 
számszaki egyezést. A Képviselő-testület természetesen felülbírálhatja a bizottság javaslatát.  
 
Dr. Mészáros László: A Képviselő-testület 121/2006. sz. határozata szerint a működési célú 
pályázatok feltétele a 80 %-os önerő. Van lehetőségünk módosítani a határozatot, vagy ebben 
a formában támogatni a pályázatot.  
 
Polyák Tibor: Ez a forma egyiknek sem felel meg.  
 
Dr. Mészáros László: Ha tartjuk magunkat a határozathoz, akkor nem felel meg.  
 
Seres István: Van egy formanyomtatvány, azt el is vitte, de mégis kreált magának egy saját 
pályázatot. Ebben a formában nem támogatom, nyújtsa be rendesen a pályázatot.  
 
Csankovszki Tibor: A 20.000.-Ft előteremthető alapító tagok, kuratóriumi tagok 
segítségével.  
 
Dr. Mészáros László: Tény, hogy nem ő az első olyan pályázó, aki nem töltötte ki 
szabályosan a pályázati nyomtatványt, és mégis részesült támogatásban. Felhívom a testület 
figyelmét arra, hogy a működésnek egy alapítvány esetében lehetséges egy tágabb 
értelmezése is, ami nem korlátozódik az adminisztrációs és ügyvitellel kapcsolatos 
költségekre, hanem beleértendő minden olyan tevékenység, ami az alapító okiratban megjelölt 
célok – ez esetünkben a Fülöpjakabi gyermekek bármilyen módon való támogatását jelenti – 
megvalósítását szolgálja. Véleményem szerint ezek a célok megérdemlik az érdemi 
vizsgálatot.  
 
Csáki Béla: Ez igaz. Akkor kellett volna következetesnek lennünk. A támogatásokra 
elkülönített alapjaink hogy állnak? 
 
Dr. Mészáros László: A keret 980.000.-Ft, eddig 813.412.-Ft-ot „használtunk fel”. 
 
Csankovszki Tibor: Mivel tagja vagyok az alapítványnak, a szavazáskor tartózkodni fogok. 
 
Csáki Béla: Mi a javaslat? 
 
Dr. Jakab Tibor: Azt javaslom, hogy a következő testület döntsön ebben.  
 
Kürtösi József: Nem értem, hogy ha elvitte, miért nem töltötte ki a nyomtatványt? 
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Csáki Béla: Szoktassuk rá a pályázókat a pályázati nyomtatvány pontos kitöltésére. Tehát az 
a javaslat, hogy a következő testület döntsön róla? Tehát a testület nem zárkózik el, de jelen 
formában nem fogadja el, visszaadja átdolgozásra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
Köszönöm, 1 tartózkodással elfogadja a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
207/2006. Kt. számú határozata 
„Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány támogatása ügyében 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fülöpke a Gyermekekért” 
Alapítvány pályázatát jelen formájában érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azzal, hogy a 
pályázati kiírásnak megfelelő kiegészítés esetén érdemben fogja azt elbírálni.  
 
VII/4. Csáki Béla: Vendégeink dr. Gyovai Viola, Ecsedi István és Nemes Mátyás. Egy 
biokozmetikumokat gyártó céget üzemeltetnek, és szeretnének itt építkezni, munkalehetőséget 
biztosítani. A területet Beták Sándorral történt megegyezésből ismeri a testület. Mivel Beták 
Sándornak mégsem kell, ezért erről a területről lenne szó. Ismertetem a beruházásra 
vonatkozó elképzelést.  
 
Polyák Tibor: A profiljukról hallhatnánk-e néhány szót? 
 
Dr. Gyovai Viola: Biológus vagyok. Kozmetikai, natúrkozmetikai és biodinamikus 
termékeket fejlesztek. Az a cél, hogy saját gyártási tevékenységünk elinduljunk. 
Magyarországon egyedi termékeket fejlesztünk, biotermékekből. Ezért nagyban számítok a 
környékbeli biogazdálkodók termékeire. Munkaerő igényes tevékenység. Első ütemben 12 
főt, később 20 főt tudunk alkalmazni. Célunk egy több milliós beruházás megvalósítása, mely 
felvásárlási lehetőségek jelent a környékbeli biotermelőknek, illetve munkahelyet néhány 
embernek. Ehhez szeretném az önkormányzattól a fülöpjakabi 0235/168 hrsz.-ú ingatlant 
megvásárolni a kérelemben megjelöltek szerint.  
 
Csáki Béla: Nemes Mátyás és Polyák Mária is biodinamikus termelők. Fülöpjakabon a 
Képviselő-testület támogatja a biotermelést, ha lenne biztos piac, bizonyára bővülne a 
termelői kör is.  
 
Ecsedi István: Mi bioélelmiszerek feldolgozásával is foglalkozunk. Fő profilunk a mobil 
szolgáltatás. Most érezzük úgy, hogy meg tudjuk valósítani pályázatokból. A biolevektől 
kezdve a biogyümölcs-sziromig mindent készítünk. Szívesen együttműködnénk Violáék 
cégével, az ő melléktermékeik sok esetben nekünk alapanyagul szolgálnának. Elképzelésünk 
tehát egy bio termékeket feldolgozó üzem létrehozása, ami sok munkahelyet jelenthetne a 
településnek. Ehhez szükségünk volna az Önök által a bioszövetkezetnek korábban már 
értékesített 0235/168 hrsz.-ú ingatlanra. Kérem tehát, hogy szíveskedjen hozzájárulni a 
Képviselő-testület, hogy megvásároljuk a területet a Bioszövetkezettől.  
 
Csáki Béla: A csipszek almából, csicsókából is készülnek. Ilyen termékek nincsenek az 
országban.  
 
Seres István: A helybeli gazdálkodók meg tudják termelni a szükséges mennyiséget? 
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Csáki Béla: Ha nincs több kérdés, szavazásra teszem. Aki egyetért, hogy dr. Gyovai Viola és 
társai részére értékesítsük a 0235/168 hrsz.-ú ingatlant, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
208/2006. Kt. számú határozata 
A 0235/168 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 131/2006. Kt. sz. 
határozatát. A tulajdonában lévő 0235/168 hrsz.-ú, 3099 m2 nagyságú ingatlan értékesítését 
Beták Sándor Kunszállás, Katona József u. 8. sz. alatti lakos helyett a következő személyek 
részére kívánja értékesíteni az általuk meghatározott tulajdoni arányban:  
- Dr. Gyovai Viola  
- Dr. Kalmár Zoltán 
- Pölös Csaba Kecskemét, Szivárvány u. 8. sz. alatti lakosok.  
A Képviselő-testület az értékesítéssel a vevő munkahely-teremtő beruházását kívánja segíteni, 
ezért a kisüzem 5 éven belüli megvalósításához, mint célhoz köti.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa le. 
Az értékesítési célt visszavásárlási joggal kell biztosítani. 
Az építési telek vételára: 50 Ft/m2, mely az ÁFA-t nem tartalmazza. 
Ez az eladási ajánlat a jelen határozathozataltól számított 6 hónapig érvényes.  
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
Csáki Béla: Ezt követően szavazásra teszem a második határozat-tervezetet. Aki egyetért 
azzal, hogy a Fülöpkert Bioszövetkezet értékesíthesse Ecsedi István és társai részére a 
0235/168 hrsz.-ú ingatlant, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
209/2006. Kt. számú határozat 
0235/168 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulás 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
fülöpjakabi 0235/168 hrsz.-ú, a korábban az önkormányzat által a Fülöpkert Bioszövetkezet 
részére visszavásárlási joggal terhelten értékesített ingatlant a tulajdonos Bioszövetkezet 
Ecsedi István és Ecsediné Lepsényi Ibolya 2030 Érd, Harangvirág u. 35. sz. alatti lakosok 
részére értékesítse.  
A hozzájárulás feltétele, hogy vevők a megszerzett ingatlant biotermékek felvásárlását és 
feldolgozását szolgáló beruházás céljára használják fel.  
Ez az eladási ajánlat a jelen határozathozataltól számított 6 hónapig érvényes.  
 
VII/5. Csáki Béla: A következő téma tájékoztató jellegű. A Teleház-állásra három pályázat 
érkezett. Horváth József Gábortól, Babar Imrénétől, Rigó Istvánnétól. Horváth József Gábor 
túlképzett, de vállalta a feladatot. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán művelődésszervező 
szakon végzett. 6 órás munkaidőben van. A Munkaügyi Központ jövő év közepéig vállalja, 
hogy bérének 70 %-át támogatják. Azért esett rá a választás, mert helyben lakik és rendet tart 
a gyerekek között.  
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VII/6. Csáki Béla: A most épülő gyalogátkelőt megvilágító lámpaoszlopot ma ásták le, majd 
fel fogják festeni a gyalogátkelőhelyet. Egyik oldalon a járdát le fogjuk zárni virágládákkal. 
Kerékpártárolót is fogunk állítani.  
 
Kürtösi József: Az elsőbbségadás tábla ott lesz a szigeten? 
 
Csáki Béla: Igen. A Volán buszvezetői eléggé fel vannak háborodva, mert az eddigi 
buszfordulót beépítettük.  
 
VII/7. Csáki Béla: A szennyvíz-csatorna kiépítésével kapcsolatban megkeresett minket az 
OTP Bank Rt. Az ajánlat lényege, hogy a lakosság önrészt tudna felhalmozni 
előtakarékossági formában, melyhez 30 %-os mértékű állami támogatás is kapcsolódik. 96 
havi futamidő mellett alacsony törlesztő részlettel, a várható, mintegy 250.000.-Ft önrészt 
nem egy összegben, hanem 1-5.000.-Ft-os választható előtörlesztési részletekben tudnák a 
lakosok fizetni. Részleteket lakossági fórum formájában fogunk a pénzintézet szakembereinek 
bevonásával ismertetni.  
 
VII/8. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! A 2006. évi országgyűlési 
választásokat megelőző 51. napig sor került a szavazatszámláló bizottságok megválasztására. 
Ezt követően két lényeges tény történt:  

- beérkeztek a polgármester-jelöltségre és képviselő-jelöltségre vonatkozó ajánlások, 
mely miatt több bizottsági tag összeférhetetlenségét kellett megállapítani,  

- 2006. szeptember 22-én, 16 órakor lejár a jelölő szervezetek, illetve független jelöltek 
azon joga, hogy képviselőiket delegálják a szavazatszámláló bizottságokba.  

A szavazatszámláló bizottság a törvény vonatkozó rendelkezése értelmében 5 tagú kell 
legyen, melyből három választott tag, ha nincs delegált, akkor 5 választott tag alkotja. Jelen 
pillanatban delegálás még nem történt, a bizottságok működőképessége azt kívánja meg, hogy 
mindkét szavazatszámláló bizottságba 5 tagot és legalább 1 póttagot biztosítsunk. Mint a 
Helyi Választási Iroda vezetője, a következő tagokkal javaslom a bizottságokat kiegészíteni: 
Az I. számú bizottságba Gáspár Imre és Polyák Mária, a II. számú bizottságba pedig Némedi-
Vargáné Soós Rita Cecília.  
 
Csáki Béla: Aki így elfogadja az I. és II. számú Szavazatszámláló Bizottságot, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozta: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
210/2006. Kt. számú határozata 
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságokat a 
következő tagokkal állítja fel:  
 
0001. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
   Gáspár Imre 
  Kissné Nagy Anikó 
  Molnár Józsefné 
         Oroszi Tibor 
  Pöszmet Jánosné 
   Polyák Mária póttag 
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0002. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
  Endre János 
  Cseriné Lovas Éva  
   Némedi-Vargáné Soós Rita Cecília póttag 
  Lovas János Imréné  
  Nagy Mihály  
  Pöszmet Sándor 
 
VII/9. dr. Mészáros László: 2005. évben a Képviselő-testület két támogatott esetében arról 
döntött, hogy meg kell vizsgálni, megsértette-e a lakásépítési támogatásra vonatkozó 
feltételeket, azaz vissza kell-e követelnie az önkormányzatnak a nyújtott támogatást. Mindkét 
érintettet felszólítottam, tisztázásra kerültek a támogatási feltételek teljesítésével kapcsolatos 
tények, ennek eredményeként mind Bereczki Zoltán, mind Vetró Zoltán kérelemmel élt a 
Képviselő-testület felé.  
Felolvasom először Bereczki Zoltán kérelmét! Tavaly a testület határozott arról, hogy 
méltatlannak bizonyult a neki juttatott lakáscélú támogatásra, ezért vissza kell fizetnie. 
Napokban a bíróságtól kaptam egy felhívást, hogy végezzek nála környezettanulmányt, mely 
az általa indított gyermek-elhelyezés iránti perhez szükséges. Elismerést érdemel, amennyire 
szeretné visszakapni a lányát, és itt Fülöpjakabon felnevelni.  
 
Csáki Béla: Ha jól emlékszem, 40.000.-Ft-tal támogattuk.  
 
Seres István: Bereczki Zoltán jó irányba változott, már csak a családi szeretet hiányzik az 
életéből. Nem követelném vissza a pénzt.  
 
Csáki Béla: Egyetértek. Szavazásra teszem. A javaslat, hogy ne kelljen visszafizetnie a 
támogatási összeget. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
211/2006. Kt. számú határozata 
Bereczki Zoltán támogatási ügye 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Bereczki Zoltán 
által a korábban ugyanezen ingatlanra felvett 40.000.-Ft lakáscélú támogatás a 2006. május 
18. napján a 0148/2 hrsz.-ú Fülöpjakab, Tanya 408. szám alatti lakás adás-vétele kapcsán 
kerüljön felhasználásra, azt támogatottnak visszafizetnie nem kell.  
  
VII/10. dr. Mészáros László: Felolvasom Vetró Zoltán kérelmét! A tulajdoni lap szerint az 
építési telek még mindig az ő nevén van, bár máshol laknak.  
 
Seres István: Az értékesítésről tudok, Vetró Mihály vette meg.  
 
Kürtösi József: De papíron még Vetró Zoltán nevén van.  
 
Polyák Tibor: Ez a helyzet hasonlít arra, hogy ha az egyik nincs, de a másik lakás megvan.  
 
Csáki Béla: Szavazásra teszem. Aki egyetért azzal, hogy ne fizesse vissza a támogatási 
összeget, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 3 tartózkodással elfogadta a testület.  
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A Képviselő-testület 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
212/2006. Kt. számú határozata 
Vetró Zoltán lakáscélú támogatása ügyében 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Vetró Zoltán 
Zoltán által a korábban a Fülöpjakab, Tavasz u. 14. sz. alatti ingatlanra felvett 110.000.-Ft 
lakáscélú támogatás a Fülöpjakab, Alkotmány u. 12. sz. alatti lakás tulajdoni hányadának 
adás-vétele kapcsán kerüljön felhasználásra, azt támogatottnak visszafizetnie nem kell.  
 
VII/11. dr. Jakab Tibor: Ingyenes hallásvizsgálat lesz Fülöpjakabon. Kérem az 
önkormányzat segítségét a közzétételben. 
 
Polyák Tibor: A vizsgálat költségei kit terhelnek? 
 
Dr. Jakab Tibor: Ez TB támogatással történik.  
 
VII/12. Seres István: A motoros találkozó újra meg lesz tartva, már beszéltem a 
quadosokkal. Az a kérdésem, hogy az önkormányzat területét használhatjuk-e?  
 
Csáki Béla: Az ottlakóknak vannak aggályaik a találkozóval kapcsolatban. Jönnek majd 
panaszkodni a hivatalba a lakosok és a vadászok is. A homokbánya területén kizárt, hogy a 
terep rendbetétele után összeszántsák a járművek, a parkolóként való használatra vonatkozóan 
ki fogok menni, és együtt megnézzük a helyszínt.  
 
VII/13. Csankovszki Tibor: A tanyagondnoki segítő pályázattal kapcsolatban kérdezem, 
hogy megszületett-e már a döntés? 
 
Csáki Béla: Igen. 12-en jelentkeztek, ebből 9 fővel készítettek interjút. Szécsényi Ferencné és 
Molnár Istvánné lett a tanyagondnoki segítő. Ők majd egy 6 hónapos képzésen fognak részt 
venni, a következő 6 hónapot dolgozzák végig.  
 
Dr. Mészáros László: Amíg az oktatás folyik, képzési támogatást kapnak. Ez nem jelent sem 
munkaviszonyt, sem szolgálati időt. Ebből a támogatásból kell fizetniük a járulékokat.  
 
Csáki Béla: Az oktatás október 2-től kezdődik.  
 
VII/14. Csáki Béla: Polyák Mátyás 2002-ben a testület rendelkezésére bocsátott 500.000.-Ft-
ot. Ebből most az 1956-os emlékműre kiadunk 300.000.-Ft-ot, és az a kérdés, hogy a maradék 
200.000.-Ft-nak mi legyen a sorsa.  
 
Csankovszki Tibor: Ha jól emlékszem, volt egy olyan ígéret, hogy a fennmaradó összeget a 
Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány kapja meg. Egyúttal, mint az Alapítvány 
Kuratóriumának tagja, bejelentem, hogy nem kívánok részt venni a döntéshozatalban, azaz 
tartózkodni fogok.  
 
Csáki Béla: Ha nincs több hozzászólás, akkor döntésre bocsátom a kérdést. Kérem, hogy aki 
egyetért azzal, hogy az emlékműállítás után fennmaradó 200.000.-Ft adományt átadjuk a 
Fülöpke a Gyermekekért Alapítványnak, kézfeltartással jelezze. Köszönöm.  
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Megállapítom, hogy 4 igen szavazat, 1 tartózkodás, és 3 nem mellett nem szerezte meg a 
határozathozatalhoz szükséges többséget az előterjesztés, így az adomány további sorsáról a 
következő képviselő-testület lesz jogosult dönteni.   
 
Csáki Béla: Van-e más kérdés? Ha nincs, a testületi ülés nyilvános részét bezárom.  
 
K.m.f.  
 
 

 Csáki Béla       dr. Mészáros László            
polgármester      jegyző 

 


