
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2006. október 12-én, 17 órai 

kezdettel megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:    Csáki Béla polgármester, 
  Fehérné Gáspár Katalin, a helyi választási bizottság elnöke, 

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri József, 
Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
Dr. Mészáros László jegyző, 
Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 

 
 
Csáki Pál István: mint a képviselő-testület korelnöke, köszöntöm a Polgármester Urat, a 

képviselőket és valamennyi jelenlévőt. A képviselő-testület alakuló ülését ezennel 
megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, 
határozatképes. 

 Ismertetem a napirendi pontokat. Javaslom, hogy az 5., 6. és 7. napirendi pontot cseréljük 
fel. Van-e hozzáfűzni való? Ha nincs, szavazásra terjesztem elő az ismertetett napirendet. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
NAPIREND: 

 
  1./ A HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

  2./ A Képviselő-testület tagjainak és a polgármester eskütétele 

  3./ A polgármesteri program ismertetése 

  4./ A polgármester díjazásának és költségtérítésének megállapítása 

  5./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; eskütétele  

  6./ Az alpolgármester illetményének megállapítása  

  7./ A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 

  8./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésére 

  9./ Egyebek 

 
 
I. NAPIREND – A HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek 
átadása 
 
Csáki Pál István: Felkérem Fehérné Gáspár Katalint, a helyi választási bizottság elnökét, hogy 
tartsa meg tájékoztatóját a 2006. évi helyi önkormányzati választás eredményéről, és adja át a 
megbízóleveleket a polgármester úrnak és a képviselőknek. 
 
Fehérné Gáspár Katalin: megtartja a tájékoztatóját, majd átadja a megbízóleveleket. (1.sz. 
melléklet). 
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II. NAPIREND – A Képviselő-testület tagjainak és polgármester eskütétele 
 
Csáki Pál István: Felkérem Fehérné Gáspár Katalint, hogy esküvevőként szíveskedjen 
közreműködni a képviselők eskütételénél. 
 
Fehérné Gáspár Katalin: felolvasva az eskü szövegét, a képviselők leteszik a törvény által 
előírt esküjüket. 
 
Csáki Pál István: Felkérem Fehérné Gáspár Katalint, hogy a képviselő-testület felesküdött 
tagjai jelenlétében a Polgármester esküjénél szíveskedjen közreműködni.  
 
A Polgármester a képviselő-testület előtt a HVB elnök előmondása alapján leteszi hivatali 
esküjét. 
 
8 db esküokmány mellékelve. (1.sz. melléklet) 
 
III. NAPIREND – Polgármesteri program ismertetése 
 
Csáki Pál István: Felkérem a Polgármester Urat programjának az ismertetésére. 
 
Csáki Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Ez az ötödik ciklusom. A lakosok elvárják, hogy a 
lehető legjobban végezzünk a munkánkat. Örömmel állapítom meg, hogy ismét van hölgy tagja a 
Képviselő-testületnek. Fiatal a testületünk, az átlagéletkor kb. 42 év. Eddig is igyekeztem úgy 
dolgozni, hogy kölcsönös bizalomban legyünk a testülettel. Továbbra is így végzem ezt a 
munkát. Továbbra is határozatokat hozunk, ezeknek van határideje, felelőse, ezeket be kell 
tartanunk. Pár gondolatot szeretnék megosztani a testülettel. Főleg a kötelező önkormányzati 
feladatokat meg kell valósítanunk, nem a legkedvezőbb időszak következik erre, de a saját 
forrásokból, normatívákból meg kell oldanunk. Nem szabad hitelt felvennünk. Erre csak egy 
nagyobb beruházásnál volt példa. Egy település, ha léteznek alapintézményei, akkor életképes 
tud maradni. Nálam első helyen szerepel az iskola és óvoda fenntartása. Fülöpjakab sajátos 
településszerkezetéből adódóan nagyon nagy gondot kell fordítanunk a külterületi lakosság 
életére, életminőségére. Lényeges, hogy az utak járhatóak legyenek minden évszakban. 
Segítségükre létrehoztuk a tanyagondnoki szolgálatokat. Az 1135 főből kb. 750 lakik 
külterületen. Az egészséges ivóvíz-szolgáltatást nagyon nehéz megoldani. Az olcsó építési telek 
biztosítása is fontos a népességmegtartásban. Az iparűzési adó vitatott, nem biztos, hogy 
megszűnik. Bár nálunk nincs, ez is csábítja a cégek letelepedését. A gazdálkodók segítése is 
fontos. Halljuk a híradásokban, hogy Magyarország hatalmas pénzeket el tud hozni az Uniótól. 
Ebből morzsák jutnak a kistelepüléseknek. A pályázati lehetőségeket ki kell használnunk. A 
feladatunk 6 hónapon belül, hogy egy olyan gazdasági programot kell elkészítenünk, amely 
alapján építkezünk éveken át. Rövid, közép- és hosszú távú elképzeléseket kell papírra vetnünk.  
Az én számomra a teljesség igénye nélkül ezek a legfontosabb feladatok, melyeket sikerre vinni 
csak közösen lehet, ehhez kell egy aktív, tettre kész Képviselő-testület és kell Fülöpjakab 
lakosságának segítőkész támogatása, ha szükséges, kritikus véleménynyilvánítása. 
 
Csáki Pál István: Köszönöm szépen. Aki elfogadja polgármester úr programját, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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229/2006. Kt. számú határozata 
Csáki Béla polgármester programja 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Béla polgármester úr 2006-2010. 
évre szóló polgármesteri programját elfogadja.  
 
 
IV. NAPIREND – A polgármester díjazásának és költségtérítésének megállapítása 
 
Csáki Pál István: a polgármester illetményének megállapítása következik, amely akkor is 
kötelező napirendi pont az alakuló ülésen, ha a polgármester személye a választás alkalmával 
nem változott. 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésben (2.sz. melléklet) 
igyekeztem ismertetni azokat a szabályokat, amik a polgármester illetményének megállapítására 
vonatkoznak, amit most néhány dologgal kiegészítek. Polgármester úr, mint minden 
polgármester-jelölt főállású polgármester-jelöltként vetette magát nyilvántartásba. Ennek 
következtében a főállású polgármesterekre vonatkozó szabályokat kell alkalmaznunk. Érdemes 
tudni, hogy az előző ciklus végén megállapított illetménynél nem lehet kevesebb a most 
megállapított illetmény, illetve a törvény által megállapított 8,5-11-ig szorzószámokkal 
határozható meg a 2006. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletünkben 
illetményalapként meghatározott összeg szorzataként. Fontos tudni ehhez az előzményeket. Itt 
egy idén módosított Képviselő-testületi határozattal állunk szemben, ami egy 9-es szorzót jelöl 
meg illetményként. Illetve tudnunk kell azt, hogy a polgármesternek vannak más juttatásai is. 
Ezekből csak egy érdekes nekünk, amit az alakuló ülésen számszerűsíteni kell, ez pedig a 
költségtérítés. E tekintetben két lehetőséget jelöl meg a törvény, az egyik a tételes költségekkel 
való utólagos elszámolás havonkénti bontásban, illetve a költségátalány. E tekintetben majd 
polgármester urat szeretném megkérni, hogy nyilatkozzon. Közérdekű adat a polgármester 
díjazása, tehát az ő illetményét nem zárt ülés keretében, nem titkos szavazással fogja a 
Képviselő-testület eldönteni. Polgármester úr ciklus végén érvényes költségtérítése 20 %-os 
mértékű átalány volt. Polgármester úr érintettsége miatt ő nem vehet részt a szavazásban. Erre 
két megoldás van. Egyik, hogy tartózkodását bejelentve nem kíván részt venni a 
döntéshozatalban, vagy pedig ki kellene zárni a döntés meghozatalából. Emlegettem olyan 
kiadásokat, amelyekben nem kell döntenünk, mert ezt a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény rendelkezéseire utalva maga a polgármesterekre vonatkozó törvény megteszi.  
 
Csáki Béla: Tehát egy kérdés volt hozzám. Eddig átalányellátmányom volt, szeretném továbbra 
is ezt választani, ha a testület elfogadja. Személyes érintettségemet bejelentem, a 
döntéshozatalban nem kívánok részt venni, valamint elhagyom a termet erre az időre! 
 
Csáki Pál István: Kérem képviselő-társaimat, mondják el véleményüket! 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal a javaslattal, mely szerint a Polgármester Úr 
illetménye 337.500,-Ft/hó, valamint a költségtérítése 25 %-os legyen. 
 
Csáki Pál István: Szavazásra terjesztem elő Csáki Béla polgármester havi illetményének bruttó 
337.500.-Ft/hó összegben történő megállapítását, valamint a 25 %-os, azaz 84.375.-Ft átalány 
költségtérítést. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
230/2006. Kt. sz. határozata 
Csáki Béla polgármester  
illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete Csáki Béla polgármester illetményét 2006. november 1-től 
havi bruttó 337.500,-Ft összegben, költségtérítését pedig 25 %-ban, azaz 84.375.-Ft összegben 
állapítja meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Csáki Pál István: Ezek után átadom a tisztséget polgármester úrnak.  
 
Csáki Béla: Köszönöm a bizalmat és igyekszem az elvárásoknak megfelelni. 
 
 
V. NAPIREND – Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
Csáki Béla: javaslom, hogy az alpolgármester Csankovszki Tibor legyen, valamint javaslatot 
teszek arra is, hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert válasszon a képviselő-testület. Az 
alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztanunk, a jelöltnek lehetősége van kérni zárt 
ülés tartását is. A jelöltnek nyilatkoznia kell továbbá személyes érintettségére tekintettel arról, 
hogy tartózkodni kíván-e a döntéshozataltól, ennek hiányában ki kell zárnunk abból.  
 
Csankovszki Tibor: a jelölést elfogadom, tartózkodni fogok a döntéshozatalban való 
részvételtől. 
  
dr. Mészáros László: a titkos szavazás módját az SZMSZ szabályozza. Azt szavazófülke és 
szavazóurna alkalmazásával kell végrehajtani. Javaslom, mivel egy jelölt megválasztására 
vonatkozik az előterjesztés, hogy az előkészített szavazólapokra az igen, nem, tartózkodom 
nyilatkozat feltüntetésével, kerüljön sor a szavazásra. Az így elkészített szavazatot zárt borítékba 
helyezve kell az urnába dobni. A szavazás során szavazatszámláló bizottság közreműködését írja 
elő a rendeletünk, illetve külön jegyzőkönyvet kell róla készíteni.  
 
Csáki Béla: a szavazatszámláló bizottság megválasztása következik, amely az alpolgármester 
megválasztásánál működik majd közre. 
 Három tagjára vonatkozólag a következőket javaslom: 
 - Bodor Sándor 
 - Szénási Zoltánné 
 - Polyák Tibor 
Aki egyetért Szénási Zoltánné Szavazatszedő Bizottsági tagként történő megválasztásával, 
kézfeltartással jelezze, köszönöm, 2 tartózkodással elfogadta a testület. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
231/2006. Kt. számú határozata 
Szénási Zoltánné Szavazatszedő Bizottsági 
tagként történő megválasztása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szénási Zoltánné képviselő asszonyt 
megválasztja a Szavazatszedő Bizottság tagjai közé.  
 
Aki egyetért Bodor Sándor Szavazatszedő Bizottsági tagként történő megválasztásával, 
kézfeltartással jelezze, köszönöm, 1 tartózkodással elfogadta a testület. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
232/2006. Kt. számú határozata 
Bodor Sándor Szavazatszedő Bizottsági 
tagként történő megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bodor Sándor képviselőt megválasztja a 
Szavazatszedő Bizottság tagjai közé. 
 
Aki egyetért Polyák Tibor Szavazatszedő Bizottsági tagként történő megválasztásával, 
kézfeltartással jelezze, köszönöm, 2 tartózkodással elfogadta a testület. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
233/2006. Kt. számú határozata 
Polyák Tibor Szavazatszedő Bizottsági 
tagként történő megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák Tibor képviselőt megválasztja a 
Szavazatszedő Bizottság tagjai közé. 
 
Csáki Béla: Van-e az alpolgármester személyével kapcsolatosan ellenvetés? Felkérem az 
alpolgármesternek javasolt személyt, hogy – tekintettel a személyes érintettségére – 
nyilatkozzon: kívánja-e a zárt ülés elrendelését? 
 
Csankovszki Tibor: nem kívánom a zárt ülés elrendelését. 
 
Az alpolgármester-választás titkos szavazással folytatódik, amelyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. (3. sz. melléklet) 
 
A titkos szavazás eredményeképpen a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
A polgármester által alpolgármesternek javasolt Csankovszki Tibor képviselő 7 igen szavazatot 
kapott. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
234/2006. Kt.sz. határozata 
Alpolgármester választása 

H A T Á R O Z A T  
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Az önkormányzat képviselő-testülete társadalmi megbízatású alpolgármesternek Csankovszki 
Tibor Fülöpjakab, Tanya 170. szám alatti képviselő-testületi tagot választja meg. 
 
A titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester leteszi az esküt a 
képviselő-testület előtt. 
 
VI. NAPIREND – Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
dr. Mészáros László: 2000 fő alatti településeken az alpolgármesternek tiszteletdíj adható. A 
képviselők rendelkezésére álló írásos előterjesztésben ismertettem a tiszteletdíjra és 
költségtérítésre vonatkozó szabályokat. (4.sz. melléklet). Nyilatkoznia kell Alpolgármester 
Úrnak a következőkről:  

- személyes érintettségére tekintettel tartózkodik-e a szavazástól, 
- terjesztett-e elő írásos nyilatkozatot tiszteletdíja tárgyában,  
- amennyiben erre sor kerül költségelszámolását tételes vagy általány elszámolásban kéri-

e. 
Tájékoztatom továbbá, hogy lehetősége van zárt tárgyalás tartását kérni, továbbá hogy a testület 
ezen döntését is titkos szavazás formájában kell meghozni, az előbb már ismertetett módon.  
 
Csáki Béla: az eddigi gyakorlatnak megfelelően és az előzetes beszélgetések alapján az a 
javaslatom, hogy a képviselő-testület az alpolgármester részére ne állapítson meg tiszteletdíjat. 
Amennyiben a polgármester helyettesítésére valamilyen okból kifolyólag az alpolgármester 
részéről ténylegesen sor kerülne, a képviselő-testület eseti döntése alapján természetesen 
megfelelő díjazásban fog részesülni.  Megkérdezem Csankovszki Tibor alpolgármestert, hogy a 
javaslatom elfogadható-e? 
 
Csankovszki Tibor: igen, a javaslatot elfogadom. Nyilatkozom továbbá, hogy a 
munkavégzésem időtartamára megállapítandó tiszteletdíj mellé általány költségtérítést vennék 
igénybe. Írásos nyilatkozatot nem teszek, és tartózkodni fogok a döntéshozatalban történő 
részvételtől.  
 
Csáki Béla: Szavazásra terjesztem elő, hogy Csankovszki Tibor alpolgármester főszabályként ne 
részesüljön tiszteletdíjban és költségtérítésben, arra az időszakra azonban, amikor ténylegesen 
helyettesíti a polgármestert, a törvényben meghatározott legmagasabb mértékű tiszteletdíjra és 
költségtérítésre legyen jogosult.  
 
A képviselő-testület a mellékelt külön jegyzőkönyvben (5.sz. melléklet) leírt módon titkos 
szavazással meghozta 7 igen, 0 nem, (tartózkodom szavazatot nem tartalmazott az urna) a 
következő határozatot: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
235/2006. Kt.sz. határozata 
Alpolgármester tiszteletdíja 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az alpolgármester írásos nyilatkozata alapján nem állapít 
meg Csankovszki Tibor részére tiszteletdíjat és költségtérítést nem állapít meg. Arra az 
időszakra azonban, amikor a polgármester tényleges akadályoztatása miatt munkavégzési 
kötelezettsége lesz, időarányosan a következő tiszteletdíjra lesz jogosult: 243.750.-Ft/hó 
tiszteletdíj (6,5 szorzó) + 48.750.-Ft/hó költségtérítés (20 %).  
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VII. NAPIREND – A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 
Csáki Béla: Kérdezem a képviselő-társakat, hogy zárt ülés keretében kívánják-e tárgyalni ezt a 
kérdést, illetve a szavazást lebonyolítani a személyes érintettségre való tekintettel? 
 
A képviselő-testületi tagok kijelentik, hogy nem kívánják a zárt ülés elrendelését. 
     
Csáki Béla: Az eddigi gyakorlat szerint 5 fősek a bizottságok. 4 bizottságot kívánunk felállítani, 
és még egyet, a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot. Ők évente egyszer 
üléseznek. Ebben csak képviselő-testületi tagok lehetnek bent. Másik ilyen bizottság az 
ügyrendi. De először a négy alapbizottság megválasztását szeretném kezdeményezni. Kértem 
külsős tagokról javaslatokat. Több is érkezett. A szociális bizottsághoz volt egy indítvány, mely 
szerint Dr. Jakab Tibor doktor úr vállalja az egyik külsős tag szerepét. Ismertetném a 
javaslatomat. Tehát a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal kezdeném: Polyák Tibor, Bakró 
Tibor és Csáki Pál István, külsős tagoknak pedig dr. Jakab Tibor és Czakó Józsefné. Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságba: Bodor Sándor, Polyák Tibor, Cseri József, külsős tagoknak 
Szabó Zoltán, Polyák Mária, Udvardi Béla, Gyöngyösi Sándor. Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottságba: Bakró Tibor, Szénási Zoltánné, Bodor Sándor, külsős tagoknak Molnár József, 
Lovas Jánosné, Hatvani Mónika, Nemcsókné Tarjányi Erzsébet, Kürtösi József.  
 
Dr. Mészáros László: A Képviselő-testület határozza meg a bizottságok szerkezetét és választja 
meg a bizottság tagjait. A kialakult bizottsági struktúrát, amit az SzMSz tartalmaz, ismertette 
polgármester úr. Nem tudom, hogy milyen elképzelések lesznek a bizottsági tagsággal 
kapcsolatban, ezért annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy olyan szabály 
vonatkozik az összetételre vonatkozóan, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét 
települési képviselők közül kell választani.  
 
Csáki Béla: bizottságot választanunk nem kötelező, de praktikus. Ha nincs előkészítve döntésre 
egy anyag, akkor azt a képviselő-testületi ülésen kell megtárgyalni, tehát a testületi ülésen 
eltöltött időnket tudjuk azzal csökkenteni, hogy előtte már a bizottságok javaslattétellel élnek. A 
bizottságoknak van olyan lehetőségük, amit a testület dönt el, hogy átvállalhatnak döntési 
hatáskört. Kérdezném a képviselőket, hogy a bizottságban való részvétel elfogadható-e így? A 
következő dolgunk az, hogy kiválasszuk a bizottságokhoz a két-két külsős tagot.  
 
Szavazásra terjesztem elő a képviselő-testület Szociális Bizottságának tagjaira vonatkozó 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
236/2006. Kt. sz. határozata 
A Szociális Bizottság tagjainak megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjainak a következő személyeket 
választja meg: 
 
Szociális Bizottság: Polyák Tibor 
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  Bakró Tibor 
  Csáki Pál István 
 
Külsős tagok: dr. Jakab Tibor 
  Czakó Józsefné 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szavazásra terjesztem elő a képviselő-testület Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság tagjaira 
vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
237/2006. Kt. sz. határozata 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak a 
következő személyeket választja meg: 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:  Bodor Sándor  
   Polyák Tibor 
   Cseri József 
 
Külsős tagok:  Udvardi Béla 
   Polyák Mária 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szavazásra terjesztem elő a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjaira 
vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
238/2006. Kt. sz. határozata 
A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjainak a 
következő személyeket választja meg: 
 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: Bakró Tibor  
  Szénási Zoltánné 
  Bodor Sándor 
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Külsős tagok: Molnár József 
  Lovas Jánosné  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szavazásra terjesztem elő a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának tagjaira vonatkozó 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
239/2006. Kt. sz. határozata 
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjainak a következő személyeket 
választja meg: 
 
Ügyrendi Bizottság: Szénási Zoltánné 
  Csáki Pál István 
  Cseri József 
 
Szavazásra terjesztem elő a képviselő-testület Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző 
Bizottság tagjaira vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
240/2006. Kt. sz. határozata 
A Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és  
Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 
tagjainak a következő személyeket választja meg: 
 
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság:  
   Szénási Zoltánné 
  Csáki Pál István 
  Cseri József 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Csáki Béla: a bizottságok elnökeit a bizottságok saját tagjaik közül az első ülésükön fogják 
megválasztani. 
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VIII. NAPIREND – Megbízás az SzMSz felülvizsgálatáról szóló rendelet-tervezet 
előterjesztésére 
 
Csáki Béla: A következő napirend az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó megbízás adása. 
Ezzel a feladattal a Jegyző Urat és az ügyrendi bizottságot javaslom megbízni. Az SZMSZ 
felülvizsgálatára azért van szükség, hogy aktualizáljuk azt. 
Szavazásra terjesztem elő az SZMSZ felülvizsgálatával történő megbízás adását a Jegyző Úr és 
az ügyrendi bizottság részére, a jogszabályban előírt 6 hónapos határidő rögzítésével. 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
241/2006. Kt. sz. határozata 
Az SZMSZ felülvizsgálatára  

 
H A T Á R O Z A T  

 
 
A képviselő-testület megbízza az ügyrendi bizottságot és a Jegyző Urat a Szervezeti és Működési 
Szabályzat átfogó módosításáról szóló rendelet-tervezet előkészítésével. 
 
Határidő: 6 hónap 
Felelős: Jegyző 
 
IX. NAPIREND – Egyebek 
 
1.  
Bodor Sándor: Mikor kell a vagyonnyilatkozatot leadni?  
 
Dr. Mészáros László: az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal 
gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. Törvény módosította az Otv-t, illetve az Ökjtv-t. Ennek 
megfelelően a polgármester, illetve az önkormányzati képviselő megbízólevelének átvételétől 
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat vizsgálatát az 
SzMSz-ben meghatározott bizottság végzi. Ezért módosítanunk kell az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 5/2003. (03.27.) Ök. számú rendeletünket. A rendelet-
módosítás szövegét a Képviselők meg fogják kapni. A vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványok 
átadásra kerültek a képviselők részére. Mindegyikből 1-1 példány készült, a hozzátartozók 
példányainak fénymásolásához a Polgármesteri Hivatal fénymásolója rendelkezésre áll.  
 
2. 
Csáki Béla: előzetesen arról kérném a Képviselők véleményét, hogy a testületi ülések milyen 
napokon, és hány órakor kezdődjenek. Kialakult rend, hogy minden hónap 3. csütörtökén 15 
órakor kezdődtek.  
 
Bodor Sándor: Nekem jó a csütörtöki nap 15 óra.  
 
Polyák Tibor: én jobban örülnék, ha pl. szerdán lenne a testületi ülés.  
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Szénási Zoltánné: Szerintem mindegy, hogy milyen időpontban tartjuk, de az a javaslatom, 
hogy 15 óránál semmiképpen ne kezdjük hamarabb.  
 
Dr. Mészáros László: A másik kérdésem, hogy a testület átruház-e döntési jogot a 
bizottságoknak?  
 
Csáki Pál István: Véleményem szerint, ami eddig működött, azon ne változtassunk.  
 
Szénási Zoltánné: Az a javaslatom, hogy a testület döntsön továbbra is.  
 
Polyák Tibor: A külső bizottsági tagoknak is van szavazati joguk, vagy csak véleményező 
joguk van? 
 
Dr. Mészáros László: Természetesen ők is szavazati joggal rendelkeznek a bizottságban.  
 
Csáki Béla: A következő a meghívottak listája. Eddig kapott meghívót a körzeti megbízott, 
plébános úr, a kunszállási polgármester és a sajtó, vagyis a Sírius Rádió, a Petőfi Népe 
Szerkesztősége és a Trió Tv. Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban?  
 
Bodor Sándor: Kunszállás polgármesterét feleslegesnek tartom meghívni. A sajtó képviselőivel 
egyetértek.  
 
3. 
Dr. Mészáros László: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) 
bekezdése értelmében a főállású polgármester a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem 
lehet szövetkezet tisztségviselője. Mint azt Önök is tudják, polgármester úr a Fülöpkert Bio 
Szövetkezet alelnöke. A korábbi (2002-2006. közötti) ciklusban a régi testület megadta részére 
hozzájárulását e tisztség betöltéséhez. 
 
A képviselő-testület minden tagja hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester Úr a Fülöpkert Bio 
Szövetkezet tisztségviselője legyen. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
242/2006. Kt. sz. határozata 
Hozzájárulás Csáki Béla polgármester 
tisztségviseléséhez 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy Csáki Béla polgármester úr a – 2006-
2010-os ciklus ideje alatt - a Fülöpkert Bio Szövetkezet tisztségviselője legyen.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
                                                                                               
4. 
Csáki Béla: Csankovszki Tibor a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány Kuratóriumának tagja. 
Van-e valami kifogása a testületnek, hogy ezt a tisztséget ellássa? Ha nincs, kérem a testület 
hozzájárulását.  
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A képviselő-testület minden tagja hozzájárul ahhoz, hogy Csankovszki Tibor a „Fülöpke a 
Gyermekekért” Alapítvány tisztségviselője legyen. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
243/2006. Kt. sz. határozata 
Hozzájárulás Csankovszki Tibor 
tisztségviseléséhez 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy Csankovszki Tibor – 2006-2010-os ciklus 
ideje alatt – a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány tisztségviselője legyen.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az alakuló ülést berekeszti. 
 

k.m.f. 
 

 Csáki Béla Dr. Mészáros László 
                  polgármester                                                                            jegyző 


