
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-én 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri Jó-
zsef, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
dr. Mészáros László jegyző, 
Csörszné Zelenák Katalin, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
elnöke,  
Dinnyés Imre tanyagondnok, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadása 
     Előadó: Polgármester 
 
2./ Falugyűlés előkészítése 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
     Előadó: Tanyagondnokok 
 
4./A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2007-re vonatkozóan  

Előadó: Polgármester 
 

 5./ A TELEHÁZ bérletére vonatkozó szerződés-tervezetet megvitatása 
      Előadó:  Polgármester 
 
 6./ Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
 7./  Kérdések, interpellációk 
 

8./ Szociális ügyek megtárgyalása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
 
Csáki Béla: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, 
annyi módosítással, hogy a tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámolót az 
I. Napirendként tárgyaljuk meg. Van-e ez ellen kifogás? 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy I. napirendben a tanyagondnoki szolgá-
latok működéséről szóló beszámolót tárgyalja meg. 
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I. NAPIREND:  Beszámoló a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
 
Csáki Béla: a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló anyagot a képviselők megkap-

ták. Megkérdezem a két tanyagondnokot, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (1.sz. 
melléklet) 

 
Polyák Tibor: igen részletes beszámolót készítettünk, így külön az anyagot nem kívánjuk 

kiegészíteni.  
 
dr. Mészáros László: a beszámolóban a tanyagondnokok közötti munkamegosztás igen jól 

érzékelhető. Szögezzük le azt azonban, hogy mindkét tanyagondnok a saját ellátási terüle-
tén teljes körűen ellátja a szociális alapfeladatokat. Köszönöm. 

 
Csörszné Zelenák Katalin: változatlanul azt tapasztalom, hogy itt Fülöpjakabon ez a szolgá-

lat jól működik. Gondolom, hogy az itt élőknek ez már szinte természetes, hogy van itt két 
ember (a tanyagondnokok), akik nap mint nap a tanyavilágot járják. Én nyugodt szívvel 
elmondhatom, hogy egy hasznos és jó együttműködés van a tanyagondnokok, a település 
és az egyesület között. Sajnos van olyan település is, ahol nem úgy működik ez a szolgá-
lat, ahogy kellene.    

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: mik lehetnek azok a jogi ismeretek, amikre a tanyagondnokoknak szük-

sége van?  Mit takarnak a tanyagondnoki találkozók? Tapasztalatcserét? 
 
Polyák Tibor: a tanyagondnokoknak továbbképzéseken szükséges részt venni és 60 credit 

pontot kell összegyűjteni. 7 témakörből lehetett választani. Mink mind a ketten az idős-
gondozással kapcsolatos feladatok, valamint a tanyagondnoki munka a gyakorlatban kép-
zésre jelentkeztünk.  Mivel nem túl szerencsés, hogy a tanfolyamok miatt mindketten egy-
szerre hiányzunk, ezért én átiratkoztam arra, amire volt még lehetőség. Ez pedig a jogi is-
meretek voltak.  

 A tanyagondnoki találkozó évente 3-4 alkalommal kerül megszervezésre általában tanya-
gondnoki, illetve falugondnoki településeken. Ezeken a tanya-, illetve falugondnokok 
mellett a vezetők is (polgármesterek és jegyzők) részt vesznek, és tapasztalatot cserélnek.  

 
Csörszné Zelenák Katalin: a jogi ismeretek képzést azért tartottuk fontosnak, mert a falu-

gondnokok és tanyagondnokok egy része nem most végzett, hanem már korábban (1993-
ban, 1995-ben, stb.) és azóta már nagyon sokat változtak a rendeletek. A falugondnokok 
jogi képzése egyrészt a munkajog változásaira, másrészt pedig a szociális törvény változá-
saira épül fel. Tehát a jogi képzés a munkakörükkel kapcsolatos területekre terjed ki, ter-
mészetesen alapszinten. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Az idei télen a kedvező időjárás miatt nem került sor a gyermekszállítás elindítására. 

Természetesen volt összeállított terv, szükség esetére. A költségvetés miatt sajnos az idei 
évben itt is nagyon meg kell fontolni, hogy milyen egyedi igényeket tudunk teljesíteni. 
Törekedni kell arra, hogy ha lehetséges, akkor a betegszállítás is szervezetten legyen 
megoldva.  
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 A szakmai értekezleteken mink is részt veszünk, ez arra is jó, hogy belelássunk abba, 
hogy mások hogyan oldják meg a tanyagondnoki feladatokat, tapasztalatokat cseréljünk, 
és tanácsokat adjunk egymásnak. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámoló 

elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
20/2007. Kt. számú határozata 
Az I. és II. tanyagondnoki szolgálatok  
működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. tanyagondnoki szolgálat 
működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
II. NAPIREND:  Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet-

tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-településfejlesztési, valamint 
az ügyrendi bizottság együttes ülésén megtárgyalta, az ott elhangzott javaslatok, pedig be-
építésre kerültek és így - ha nehezen is -, de összeért a bevételi és kiadási oldal. Megkér-
dezem Mészáros Anikót, hogy az anyagot kiegészíti-e? (2. sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: tulajdonképpen a pénzügyi bizottság javaslata alapján történt minden mó-

dosítás. Ezek a következők:  
- Az építéshatósági társulás 2007. június 30-al történő megszüntetése 141.610,-Ft csök-

kenést eredményezett. 
- A képviselők és a bizottsági tagok lemondtak a tiszteletdíjukról ez 436.300,-Ft megta-

karítást jelent. 
- Az intézmény összes dolgozója – közalkalmazottak és köztisztviselők – étkezési hoz-

zájárulásának csökkentésével 1.058.200,-Ft megtakarítás lett. 
- A szociális ellátásokból 1.213.248,-Ft-ot vettünk el. 
- A bevételnél az ivóvízminőség javító program 2007. évi hozzájárulása 113.800,-Ft, 

mely összeget a BÁCSVÍZ Zrt. átutal a számlánkra.  
Így az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 149.751 
ezer forint lesz. Köszönöm. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 

dr. Mészáros László: az államháztartási törvény 71. szakasz (1) bekezdése azt mondja, hogy 
az elkészített költségvetési rendeletet-tervezetet a Polgármester február 15-ig nyújtja be a 
képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet benyújtásakor elő kell terjeszteni azokat a ren-
delet-tervezeteket, illetve más döntés-tervezeteket, amelyek megalapozzák a költségvetési 
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rendeletnek a valódiságát. Meggyőződésem, hogy egy jó és szakszerűen előállított költ-
ségvetési rendelettel állunk szembe, de egy rossz költségvetés fog ez alapján születni. 
Rossz azért a költségvetés, mert nem előre mutat, hanem hátrafelé. Nem a mi bűnünk, saj-
nos a lehetőségekkel így tudtunk csak gazdálkodni. A közszférában dolgozók bérét is meg 
kellett kurtítani, és az önkormányzat csak a kötelezően ellátandó feladatokra fog tudni 
szorítkozni.  

 
Csankovszki Tibor: az egy javaslat volt, hogy a bizottsági ülésen a képviselők és a bizottsági 

tagok lemondtak a díjazásukról. Mindenképpen meg kellene vizsgálni azt, hogy ezzel a 
többség egyetért-e? 

 
dr. Mészáros László: a költségvetés elfogadásához minősített többség szükséges. Azt tudjuk, 

hogy a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a 6/2002. 
(05.23.) Ök. sz. rendelet rendelkezett, amely megállapította azokat a díjakat, amikben ré-
szesülhetnek a képviselők. Természetesen úgy van, ahogy alpolgármester úr mondja, hogy 
a bizottság részéről egy javaslat született arra, hogy ezt a díjazást feladják. Ennek a javas-
latnak a beépítése a döntéstervezetbe úgy történt, hogy a rendelet-tervezet 6. §. (3) bekez-
désébe került be az a szövegrész, hogy „az önkormányzat a Képviselők és Bizottsági Ta-
gok tiszteletdíjáról szóló 6/2002.(05.23.) ök. sz. rendeletet hatályon kívül helyezi.” Azért 
így került be, mert ez a rendelet állapította meg a tiszteletdíjakat. A rendeletet nyilván 
rendelettel lehet csak módosítani. A költségvetési rendelet alkalmas arra, hogy az önálló 
rendeletet hatályon kívül helyezze. Ez nem jogszabálysértő megoldás, azért is nem, mert a 
Polgármesterek és települési képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben 
ez egy lehetséges, de nem kötelező szabályozási tárgykör. Tehát nem köteles egyetlen ön-
kormányzat sem tiszteletdíjat, vagy költségtérítést megállapítani a képviselők és bizottsági 
tagok részére, de a lehetséges felhatalmazást tartalmazza ez a törvény.  

 
 Szintén bizottsági javaslat volt, hogy a közszférában dolgozók étkezési támogatása felére 

csökkenjen. A köztisztviselők vonatkozásában ezt a (4), a közalkalmazottak vonatkozásá-
ban pedig az (5) bekezdés tartalmazza. 

 
 2007. évben a lakástámogatási alap nem kerül kiosztásra. Erről a 6. §. (6) rendelkezik. 

Továbbá a köztisztviselők juttatásairól szóló 7/2005.(03.24.) Ök.sz. rendelet 21. §. (3) be-
kezdésben meghatározott természetbeni juttatási keretet 2007. évben 0 Ft-ban határozza 
meg az Önkormányzat. Erről a 6. § (2) bek. rendelkezik.  

 
Csáki Béla: amikor az anyag a pénzügyi bizottság elé került akkor -2.850.000,-Ft volt a bevé-

telek és kiadások különbsége. Induláskor ez sokkal több volt, ezért már intézményen belül 
is voltak egyeztetések. Így a pedagógus közalkalmazottak elveszítették kereset-
kiegészítésüket, ami éves bérük 2 %-a, a köztisztviselők pedig a 10 %-os természetbeni 
juttatást. 

 
dr. Mészáros László: a képviselők figyelmét szeretném még felhívni a 8. és a 9. sz. mellékle-

tekre. A 8. sz. melléklet tartalmazza, hogy 2007. évben felhalmozási célú kiadást az ön-
kormányzat nem tervez. Ez azt jelenti, hogy beruházásra, illetve tervek készítésére fedeze-
tünk nincs. A 9 sz. mellékletben nem szerepel civil szervezeteink támogatása, sajnos nincs 
rá lehetőségünk.  

 
Csankovszki Tibor: 1.213.248,-Ft kerül át a szociális keretből. Lehet, hogy többet is átvehet-

tünk volna, és nem kellett volna ekkora megszorításokat hozni? 
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Mészáros Anikó: ez az összeg kellett ahhoz, hogy helyreálljon a költségvetés egyensúlya. 

Ezt az összeget már nem lehet tovább növelni, mert akkor már veszélybe kerülhet az ön-
kormányzat szociális alapellátási feladatainak ellátása. 

 
Csankovszki Tibor: hogy lehet az, hogy az óvodában feleannyi a gázfogyasztás, mint a tele-

háznál? Az óvodában állandó fűtés van, a teleházban viszont kevesebb.  
 
Mészáros Anikó: megnéztük a gázmérőt és az annyi, amennyi le van könyvelve. Ezek tény 

adatok nincs semmi félreértés. 
 
Csáki Béla: utána kell majd nézni, hogy miért olyan magas a teleház gázfogyasztása. 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2007.(02.14.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 
 
 
III. NAPIREND:  Falugyűlés előkészítése 
 
Csáki Béla: községünkben a Falugyűlés általában február végén március elején kerül össze-

hívásra. Ez az  Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az előkészítés során a fa-
lugyűlés helyét, időpontját, a meghívottak névsorát kellene meghatározni, milyen felépíté-
sű legyen a tájékoztató, ami ott elhangzik, ezt ki készíti el. Ezekben a kérdésekben kellene 
dönteni. Kunszálláson március 5-én lesz. Ezt azért mondtam el, mert a meghívott vendé-
gek miatt nem szerencsés egy napra tenni. Nekem lenne egy javaslatom február 28-a 
(szerda). Eddig hétfői napokon volt a falugyűlés. Mi a véleményük? Ragaszkodjunk a hét-
fői naphoz, vagy jó a szerda is? 

 
Csankovszki Tibor: mi szólt a hétfői nap mellett? 
 
Csáki Béla: semmi, csak így alakult ki.  
 
Bakró Tibor: szerintem jó a 28-a. 
 
Csankovszki Tibor: én is egyetértek vele. 
 
Csáki Béla: kezdési időpontja 16,00 vagy 17,00 óra legyen. Eddig 17,00 óra volt. 
 
Cseri József: inkább 17,00 óra legyen.  
 
Minden képviselő egyetért azzal, hogy a falugyűlés időpontja 2007. február 28-a legyen és 
17,00 órakor kezdődjön.  
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Csáki Béla: az oktatási intézményünk működésével kapcsolatosan adjunk-e valamilyen tájé-
koztatást? Túl sokat még nem tudunk, de valamilyen változás biztosan lesz.  

 
Szénási Zoltánné: valamilyen szintű tájékoztatást adni kell, mert már így is az a pletyka, 

hogy jövőre, a 7. és 8. osztály már nem ide fog járni, stb. Tájékoztatni kell a szülőket. 
 
Bodor Sándor: nekem is ez a véleményem, túl sokat nem tudunk, de valamilyen szintű tájé-

koztatást adjunk a lakosság felé. Ne a pletykák keringjenek. 
 
Csáki Béla: azt a jogszabályi hátteret, amivel ezt leszabályozták azt el tudjuk mondani, és 

ezekről a jogszabályokról tájékoztatjuk is a lakosságot. Megkérem az igazgatónőt, hogy ő is 
készüljön hozzá ehhez a témához. 

 
 Meghívottak körét kikből állítsuk össze? Szükség van-e DÉMÁSZ, DÉGÁZ, BÁCSVÍZ 

Zrt. képviselőinek meghívására. Egészségügy változásaira, vagy az őstermelők adózásával 
kapcsolatosan hívjunk előadót? 

 
Bakró Tibor: szerintem szolgáltatótól ne hívjunk senkit. Az éves áramleolvasással tisztába 

vannak az emberek, meg is értették. A DÉGÁZ részéről, pedig véleményem szerint, még ha 
hívnánk is, akkor sem jönnének, akkora ott most a fejetlenség.  

 
Bodor Sándor: én sem tartom szükségesnek. Viszont a kábeltévé érdekelne, erről valami 

tájékoztatást nem lehetne kérni? Tavaly voltak, de nem lett belőle semmi.  
 
Csáki Béla: a kábeltévével az a baj, hogy a falu belterülete kicsi. Kb. 150 lakás van, és van-

nak, akik eleve azzal kezdik, hogy legalább 120 lakásba kell bekötni. Én úgy gondolom, 
hogy itt a 150 lakásból jó, ha 60 bekötné a kábeltévét. Megpróbálunk körbe kérdezni más 
szolgáltatót is.  

 
dr. Mészáros László: én azt javaslom március 31-e közeledtével az őstermelők egészségbiz-

tosításával kapcsolatosan érdemes volna valakit hívni. Nagy változás következett be, és er-
ről jó volna, ha kapnának a lakosok egy kis tájékoztatást.  

 
Csáki Pál István: ezzel én is egyetértek. 
 
Polyák Tibor: szintén támogatom a javaslatot, hiszen én is találkoztam már olyan emberek-

kel, akik még nem is hallottak ezekről a változásokról.   
 
Csáki Béla: van-e más javaslat, vélemény? Ha nincs, akkor az elhangzott javaslatok alapján 

szavazásra terjesztem elő a falugyűlés összehívását 2007. február 28-án, 17,00 órai kezdet-
tel. Helye: Fülöpjakab Teleház, napirendje: Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 
2006. évi tevékenységéről, valamint 2007. évi terveinkről az oktatási törvény változásairól, 
valamint az őstermelők egészségbiztosításáról.  

 
A képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
Szavazásra terjesztem elő a falugyűlés 2007 február 28-án, 17,00 órai kezdettel történő 
megszervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
21/2007. Kt. számú határozata 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2007. február 28-án, 17,00 

órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 
NAPIRENDJE: 1./  Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2006. évi tevékenységéről, 

valamint a 2007. évi terveinkről, az oktatási törvény változása miatti in-
tézkedésekről 

         2./  Tájékoztató az őstermelők egészségbiztosításáról 
                             3./  Egyéb kérdések, javaslatok 
 
 
 
IV. NAPIREND:  A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2007-re 

vonatkozóan  
 
Csáki Béla: a teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározásáról készült előterjesz-

tést a képviselők megkapták. Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek. (3. sz. mel-
léklet) 

 
dr. Mészáros László: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben kötelezően előírt fel-

adatról van szó. Ennek a rendje nagyjából az, hogy most a képviselő-testületnek meg kell 
azokat a teljesítménycélokat határozni, ami alapján egyedi teljesítménykövetelményeket 
kell a köztisztviselővel szemben támasztani a munkáltatónak, és év végén – december 31-
én – összehasonlítani azt, hogy a köztisztviselő teljesítménye mennyire felelt meg ezeknek 
az elvárásoknak. Az értékeléstől függően a köztisztviselők bérét felfelé 30 %-al, lefelé 20 
%-al el lehetett eltéríteni. A költségvetés tárgyalásakor láthattuk, hogy erre most nincs le-
hetőség, de ettől függetlenül a célok meghatározását el kell végezni. Ismertetem az előter-
jesztésben szereplő célok meghatározását. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: ha nincs, szavazásra terjesztem elő a köztisztviselők teljesítményértékelés alap-

jául szolgáló célok meghatározását.   
 
 Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
22/2007. Kt.sz. határozata 
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott 
teljesítmény-követelmények alapját képező célok elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőkkel szemben meghatá-
rozott teljesítmény-követelmények alapját képező célokat elfogadja. 
 
 
 
V. NAPIREND:  A TELEHÁZ bérletére vonatkozó szerződés-tervezet megvitatása 
 
Csáki Béla: a bérleti szerződés-tervezetet az ülés előtt kapták meg a képviselők, ezért meg-

kérném Jegyző Urat, hogy szóban is ismertesse. (4.sz. melléklet) 
 
dr. Mészáros László: az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület  - a 7/2007. Kt. sz. 

határozatában - arról, hogy a TELEHÁZ-at bérbe kívánja adni a Konleon Biztonsági 
Szolgálat Kft. részére. A határozatban a képviselő-testület felhatalmazta Polgármester 
Urat, hogy dolgozza ki a Teleház üzemeltetésére, átvételére vonatkozó szerződés részlete-
it. A megállapodás jelenlegi eredményét a szerződés-tervezet tartalmazza. 

 Az 1. pont tartalmazza azt, hogy egy 1 éves bérletről van szó. Továbbá megjelöltem azo-
kat a helyiségeket, amelyek érintettek ebben, és azok tartozékait, képező eszközöket. Ezek 
külön mellékletben szerepelnek. Az önkormányzat tulajdonában az ott lévő 7 gépből 2 
konfiguráció az önkormányzaté, 5 pedig a Polgárőr Közhasznú Egyesület tulajdona. 
Ezenkívül vannak még szoftverek, egy spirálozó, egy vágókés, egy számítógép asztal, egy 
asztali DVD lejátszó, erősítő, asztalhoz való forgószék, hangfalrendszer, hőkötő technika, 
egy lamináló, egy magnó, helyiségbe beépített riasztó, egy TOMSON márkájú televízió,  
és egy video. A berendezések: egy műanyag kuka, 3 db hosszabbító, 3 db függöny, 4 db 
sötétítő függöny, 60 db fémvázas szék, forgószék, pénzkazetta, 4 db asztal, 1 db tévéáll-
vány, 2 faliszekrény. A konditeremben lévő eszközök nem önkormányzati tulajdonúak. 

 A 2. pont arról szól, hogy a felek milyen kötelezettségeket vállalnak: 
- A bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozó-
an olyan joga, amely a bérlőt a használatba korlátozza  vagy megakadályozza.  
- A helyiségek és tartozék-eszközök többféle pályázat útján kerültek beszerzésre, ezért a 
bérlő a bérlet időtartamára köteles azt Teleház Vállalkozók Háza cél szerint is üzemeltet-
ni.   
- A bérlő kötelezettséget vállal arra is, hogy a bérleményt évi összesen 20 alkalommal in-
gyenesen az önkormányzati, illetve a községben működő civil szervezetek rendelkezésére 
bocsátja.  
- Bérlő vállalja, hogy a teleházban jelenleg aktív alkalmazásban álló munkavállalót - jog-
viszonyának 2007.06.30-án bekövetkező lejártáig – az önkormányzat kölcsönzött, vagy 
kirendelt alkalmazottjaként foglalkoztatja, az ezzel kapcsolatos felmerült tényleges ráfor-
dítást, mint bérköltséget számla ellenében az önkormányzatnak megtéríti. 
A 3. pontban a szerződő felek a bérleti díj összegét 10.000,-Ft/hó összegben határozták 
meg, melyet évente egy összegben tárgyév december 20-i esedékességgel kell megfizetni. 
Továbbá megegyeznek abban, hogy a bérlő az általa a bérleményen végzett értéknövelő 
beruházás esetében beszámítással élhet a számlákkal igazolt, szükséges és hasznos költsé-
gek tekintetében.  
A 4. és 5. pont állandó elemei egy szerződésnek. A 4-es pont a szerződéskötési képesség 
kijelentéséről szól, az 5-ös pedig, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló mód. 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 
 



 9 

Csáki Béla: gondolom mindenki tisztában van azzal, hogy a rezsi költség a bérlőt terheli. 
Mivel ez külön nem szerepel a bérleti szerződésben, én javasolnám, hogy egy pontban er-
ről is rendelkezzünk.  

 
 A környékben lakók nyugalmának megtartása végett rendelkezzünk-e a szerződésben a 

zavaró problémák elkerüléséről. Gondolok itt a hangos, dübörgő zenére, a randalírozásra, 
kiabálásra stb. Ha lehetséges akkor ezeket valamilyen formában szabályozzuk a szerző-
désben.  

 
 A TELEHÁZ aktív alkalmazottja Horváth József Gábor, akit a Munkaügyi Központon 

keresztül 2007. június 30-ig alkalmazunk. Próbáltunk a Munkaügyi Központtal egyezked-
ni arról, hogy hogyan lehetne szerződést bontani. Ez nem sikerült, a Munkaügyi Központ 
azt tanácsolta, hogy próbáljunk meg más munkát adni neki. Mivel sem az iskolánál, sem a 
hivatalnál nem tudunk részére munkát biztosítani, ezért az egyeztetések során a bérlő vál-
lalta, hogy 2007. június 30-ig foglalkoztatja a jelenlegi munkavállalót.  

 
dr. Mészáros László: a multifunkcionális fax tulajdonjoga még nem tisztázott, ugyanis nem 

találtam meg sem a mi készletnyilvántartásunkban, sem a Polgárőrségében. 
 A rezsi költséggel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ebben a kérdésben a megbe-

szélésen született megállapodás, csak én felejtettem ki a tervezetből. Elnézést kérek érte, 
természetesen bele fogjuk tenni. A mérő óra továbbra is az önkormányzat tulajdona ma-
rad, a havonta leolvasott óraállás kerül a bérlő részére továbbszámlázásra.  

 
Csáki Béla: a multifunkcionális fax a Polgárőrség eszközeivel volt egy csokorba szedve. Az 

első teleházas pályázattal kaptuk.  
 
dr. Mészáros László: jó, akkor ezt a kérdést tisztáztuk. A másik kérdésem a következő: A 

bérlő beszélt arról, hogy magasabb színvonalon fogja ellátni ezt a tevékenységet, például 
fejleszteni fog. Erre vonatkozóan a szerződés-tervezet nem tartalmaz semmilyen garanci-
át. Ennek az az oka, hogy nem tudom van-e erre vonatkozóan konkrétabb ígéretük. Példá-
ul 1 éven belül 3 számítógép-konfigurációt állítanak be, stb. 

 
Csáki Béla: ha pl. italmérésre alakít ki helyet akkor az is a bérleményen végzett értéknövelő 

beruházásnak számít és beszámítással élhet a számlákkal igazolt, szükséges és hasznos 
költségek tekintetében. Ha a felújítási költség több mint az egy éves bérleti díj, akkor mi 
van? Pl. a 3 konfiguráció sem fér bele a 120.000,-Ft-ba? 

 
dr. Mészáros László: itt félreértés van. Mivel a bérlő szerzi be ezeket az eszközöket, a bérlő 

tulajdona is lesz. Tehát ezt nem számíthatjuk be a bérleti díjba. Ha megszűnik a bérleti 
jogviszonya, akkora az általa beszerzett gépeket is viszi.  

 
Bodor Sándor: a fejlesztések csak az anyagi lehetőségek mértékéig fognak történni. Csak a 

Teleház bevételeit fogom fejlesztésre fordítani.      
 
Polyák Tibor: én is hiányoltam, hogy a szerződés-tervezet a rezsiköltséget nem tartalmazza. 

De ez a kérdés már tisztázódott. Ezenkívül a következőket szeretném megkérdezni: 
- Az udvar használatról nem szól a szerződés-tervezet. Ezt akkor nem bérlitek? 
- DISCO-ban gondolkodtok-e? Ha igen, akkor hogyan lehet majd összeegyeztetni az 

esetleges családi rendezvényekkel? Pl. egyszerre nem lehet lakodalmat is és DISCO-t 
is tartani. 
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- Alkoholmérés lesz a Klubházban? 
- A Teleház nyitvatartása milyen módon változna? 
- A bérleti szerződésről a Teleház Tanácsadó Testület hogyan vélekedett? 
- A bérleményt évi összesen 20 alkalommal ingyenesen az önkormányzati, illetve a 

községben működő civil szervezetek rendelkezésére bocsátja. Ettől a 20 alkalomtól el 
lehet-e térni? 

- A klubhelyiséget milyen áron lehet majd kibérelni? 
 
 
Bodor Sándor: - az udvar nem szerepel a bérleti szerződés-tervezetben, mivel én csak a 

klubház-teleházat kívánom bérbe venni. Az udvar  használata, illetve kiadása - pl. lako-
dalmakra – továbbra is az önkormányzat hatáskörébe tartozik.  
- DISCO-val kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy tervezési időszak alatt va-

gyunk. Itt egy dolgot kell figyelembe venni. Van egy bevételi és egy kiadási oldal. Ha 
a kiadás nagyobb, akkor a bevételeket valamilyen módon növelni kell. Ezt pedig úgy 
tudom elérni, ha alkalmanként felügyelettel DISCO-t szervezek. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy eddig is volt buli, csak felügyelet nélkül. Mint mondtam nem heti rend-
szerességgel akarunk DISCO-t tartani, ezért úgy szervezzük, hogy a családi rendezvé-
nyekkel ne ütközzön. Ha egy születésnapra kibérlik a termet, akkor nem lesz DISCO.   

- Alkoholméréssel kapcsolatosan csak annyit, hogy eddig is volt, akármilyen bálon, il-
letve bulin.  

- Kérdés volt az is, hogy a 20 alkalomtól el lehet-e térni. Én őszintén mondom, hogy ezt 
a kérdést is rugalmasan fogom kezelni. Előzetesen már számolgattuk, hogy kb. hány 
alkalommal veszik igénybe a civil  szervezetek és az önkormányzat  a klubtermet. Így 
került a 20 alkalom megállapításra, de ezenfelül, ha úgy adódik 5-6 alkalmat még biz-
tosan engedélyezek, főleg tavasztól őszig, amikor még a rezsi költség is alacsonyabb.  

- A nyitva tartással kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy elsősorban a hétvé-
gén lenne nyitva. Főleg pénteken, szombaton, és ha igény van akkor vasárnap is. Ter-
mészetesen hétköznap is lenne valamilyen rövidített nyitva tartás.    

 
Csáki Béla: az udvarral kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ha ez a szerződés nem 

szabályozza, akkor az maradt a régiben, tehát a képviselő-testület joga azt bérbe adni pl. 
lakodalmakra, szüreti bálra stb. Természetesen azt nem tiltjuk meg a bérlőnek, hogy saját 
gépkocsijával az udvaron parkoljon.  

 
Csáki Pál: zenés rendezvények alkalmával biztosan lesz italmérés is. Ehhez engedélyre is 

szükség lesz. Ezt, hogy oldjátok meg? 
 
dr. Mészáros László: van egy rendelet, amely az üzletek működésének feltételeiről szól. Ez 

mondja ki azt, hogyha ilyen típusú intézmény hivatalosan kereskedelmi tevékenységet kí-
ván folytatni, akkor ahhoz a vállalkozónak a megfelelő működési engedéllyel kell rendel-
keznie. A működési engedélyhez szükséges a szakhatóságok hozzájárulása is. A jegyző 
pedig azt fogja vizsgálni, hogy meg vannak-e azok a feltételek, hogy a működési enge-
délyt ki lehessen adni. Ez esetben két lényeges szempontot vizsgálunk. Az egyik a zaj, 
amelyre vonatkozóan van egy országos érvényű zajrendelet (mivel nekünk nincs zajtérké-
pünk, és zajrendeletünk).  Az ágazati jogszabály azt mutatja, hogy ebben a falusias lakó-
övezetben 4,5- 5 decibelnél magasabb zajterhelés nem lehet létrehozni. Ha ezt túllépik, 
akkor az szabálysértésnek minősül. A működési engedéllyel kapcsolatosan a másik lénye-
ges tény az, hogy milyen távolságra van a közoktatási intézménytől. 200 méteres hatótá-
von belül van, tehát melegkonyhás egységet kivéve, nem forgalmazható szeszes ital ezen 
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a helyszínen. Ahhoz, hogy hivatalosan DISCO működhessen, ahhoz az kell, melegkony-
hás vendéglátói minősítést kapjon. Ennek azonban megint meg vannak a szakhatósági fel-
tételei.  

  
 Ha a bérlő a megfelelő engedélyek nélkül árul szeszes italt, és elbukik, akkor az az Ő üz-

leti kockázata körébe tartozik, és nem az önkormányzaté.  
 
Cseri József: családi rendezvények alkalmával a bérleti díj mennyi lesz? 
 
Bodor Sándor: én lényegében nem akarok eltérni a jelenlegi bérleti díjaktól. 2007-ben is 

csak maximum az infláció mértékével emelem.  
 
Szénási Zoltánné: az Alfa sem akarja többször ingyenesen használni a klubházat, mint am-

ennyi jár. Ha jól számolom, akkor az önkormányzattal együtt 7 szervezet van, aki a klub-
termet igénybe szokta venni. Ha igazságosak akarunk lenni, akkor minden szervezetnek 3 
alkalom jár díjmentesen. Ezt vagy arányosítani kellene, vagy lefixálni, hogy melyik szer-
vezetnek, hány alkalomra van szüksége. 

 A szüreti bálra mi táncpróbát tartunk 2 hónapon keresztül heti 1 alkalommal, ez megold-
ható lesz a jövőben is?  

 
Bodor Sándor: amikor ez aktuális lesz, akkor biztosan meg tudjuk beszélni. Nekem is az a 

fontos, hogy a szüreti bál jól sikerüljön.  Nem tartom szükségesnek az arányosítást, ha va-
laki nem veszi igénybe évente 3 alkalommal a klubtermet, akkor az átszáll valamelyik 
másik civil szervezetre.  

 
Szénási Zoltánné: tánctanfolyam van folyamatban, előreláthatólag 10 alkalommal. Azt sze-

retném megkérdezni, hogy kb. mennyi lesz a bérleti díj. Marad a régi, hogy alkalmanként 
1.000,-Ft a fűtési hozzájárulás? 

 
Bodor Sándor: ha létrejön a bérleti szerződés, akkor március 1-től bérelem a teleházat. Mikor 

lenne ez a tanfolyam, és mennyi idő? 
 
Szénási Zoltánné: március elejétől, heti 1 alkalommal, 1 óra.  
 
Bodor Sándor: megoldjuk, én megígértem, hogy rugalmasan fogom kezelni a klubterem ki-

adását.  
 
Csankovszki Tibor: ha tinik veszik ki a termet, akkor is lesz felügyelet? 
 
Bodor Sándor: természetesen igen, hiszen az ott lévő eszközökért valakinek vállalnia kell a 

felelősséget. Ha én kötelezettséget vállalok az átvett eszközök megtartásáért, akkor való-
színűleg érdekemben áll, hogy az eszközöket megvédjem, illetve megóvjam.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Teleház bérleti szerződés-tervezetének elfogadását. 
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő hatá-
rozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
23/2007. Kt.sz. határozata 
Teleház bérleti szerződés-tervezetének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakab, Alkotmány 4-6. szám 
alatt lévő Klubház-Teleházat 2007. március 1-től bérbe adja a KONLEON Biztonsági Szolgá-
lat Kft. (Konkoly Julianna) Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12. szám alatti vállalkozás részére.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg, illet-
ve írja alá. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2007. március 1. 
 
 
V. NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2007. évi 

költségvetés ismerete után dönt a BKM-i Katasztófavédelem Polgári Védelmi Igazgató-
ság, valamint a Félegyházi Hírlap Kft. anyagi támogatásra irányuló kérelmében. Mint tud-
junk a költségvetésünk nem teszi lehetővé a támogatást, ezért javaslom az elutasítást. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Ki-

rendeltségének anyagi támogatásra irányuló kérelmének elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
24/2007. Kt. számú határozata 
a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Kirendeltségének anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a. a BKM-i Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Polgári Védelmi Kirendeltségének anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiá-
nyában elutasítja.  
 
2.) 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Félegyházi Hírlap KFT anyagi támogatásra irányuló 

kérelmének elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
25/2007. Kt. számú határozata 
a Félegyházi Hírlap Kft. anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a. Félegyházi Hírlap KFT. anyagi 
támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában elutasítja. 
 
3.) 
Csáki Béla: a Kiskun Művészeti Alapiskola azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 

hogy gyermekenként 10.000,-Ft összegű anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. 
Mivel anyagi lehetőségünk nem teszi lehetővé a támogatást, ezért a javaslatom a támoga-
tás elutasítása. Van-e kérdés, észrevétel? (5.sz. melléklet) 

 
Szavazásra terjesztem elő a Kiskun Művészeti Alapiskola anyagi támogatásra irányuló ké-
relmének elutasítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
26/2007. Kt. számú határozata 
a Kiskun Művészeti Alapiskola anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a. Kiskun Művészeti Alapiskola 
anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában elutasítja. 
 
4.) 
Csáki Béla: BKM-i Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága azzal a ké-

réssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Megyei Önkormányzat által kezelt összeg-
hez anyagi lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá. Mivel anyagi lehetőségünk nem teszi 
lehetővé a támogatást, ezért a javaslatom, a támogatás elutasítása. Van-e kérdés, észrevé-
tel? (6. sz. melléklet) 

 
Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bi-
zottság anyagi támogatásra irányuló kérelmének elutasítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2007. Kt. számú határozata 
a BKM-i Közgyűlés Természeti Katasztrófák 
Kárenyhítési Bizottság anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a. BKM-i Közgyűlés Természeti Ka-
tasztrófák Kárenyhítési Bizottság anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában el-
utasítja. 
 
5.) 
Csáki Béla: Kővágó Ferencné Fülöpjakab, Marx K. u. 25. szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy az ingatlanunk előtt megépített járdaszakasz építő-
anyagának költségeihez, - a többi telekhez hasonlóan – járuljunk hozzá. Eddig olyan eset-
ben járultunk az építőanyag költségeihez, amikor az utcában egységes járdaépítés volt. Ez 
évben járdaépítésre sem terveztünk, hiszen költségvetésünk nem engedte. Kb. 30.000-
35.000,-Ft-ot jelentene. Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Cseri József: ha meg volt ígérve, hogy hozzájárulunk az építőanyag költségeihez, akkor tá-

mogatnunk kell. 
 
Csáki Béla: mindenhol akkor járultunk hozzá, amikor az utcában egységes járdaépítés volt. 

Azt ígértük nekik, hogy ha 2007-ben lesz járdaépítésre tervezve, akkor tudunk csak támo-
gatást nyújtani. Az idén a költségvetésben – a szűkös anyagiak miatt - nem szerepel sem-
milyen fejlesztés. Annyit mondtunk neki, hogy szervezett járdaépítés esetén – ha van rá 
keret - utólag megtérítjük az építőanyag költségeit.   

 
Polyák Tibor: annak idején azt mondtunk, hogy ha, 2007-ben lesz járdaépítésre tervezve, 

akkor hozzájárulunk, ha nem lesz rá keret, akkor viszont nem.   
 
Csáki Béla: a Virág utcában is utólag lett kifizetve. Ott összefogtak a lakosok és egységesen 

megépítették végig a járdát. A Marx utcában is épült néhány ingatlan előtt járda, de nem 
egységesen, hanem egyedileg, és nem is jöttek támogatásért.  

 
Polyák Tibor: ennyi erővel bárki jöhet az önkormányzathoz, hogy a járda építőanyag költsé-

geihez járuljunk hozzá. Ha most adunk, akkor az esetleges igények során másokat sem 
utasíthatunk el.  

 
Csáki Béla: fejlesztésre, felhalmozásra nulla forintot terveztünk. Ha most adunk, akkor meg 

kell határozni azt is, hogy honnan veszünk el. A szociális keretből nem lehet, és sajnos 
máshonnan sem tudunk.  

 
Bodor Sándor: ha nincs rá keret, akkor kár ezen töprengeni, sajnos el kell utasítani. A nincs-

ből mi sem tudunk támogatást nyújtani.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Kővágó Ferencné járdaépítés költségeihez történő hozzájárulás 
iránti kérelmének elutasítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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28/2007. Kt. számú határozata 
a Kővágó Ferencné járdaépítés költségeihez 
történő hozzájárulásra irányuló kérelmének elutasítása  

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kővágó Ferencné Fülöpjakab, Marx 
K. u. 25. szám alatti lakos járdaépítés költségeihez történő hozzájárulásra irányuló kérelmét 
elutasítja. 
 
6.) 
Csáki Béla: a 230/2006. Kt.sz. határozat a Polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról rendelkezik. A szűkös költségvetésünk miatt olyan kérésem volna, hogya 
képviselő-testület 2007. február 1-től a költségtérítésemet 25 %-ról – a törvényben megha-
tározott minimumra - 20 %-ra módosítsa. Ez 11 hónapra 185.625,-Ft-ot jelent. A képvise-
lők lemondtak tiszteletdíjukról, én pedig ezzel tudok hozzájárulni a költségvetésünkhöz.  

 
dr. Mészáros László: visszamenőleges hatállyal nem tud ilyen döntést hozni a képviselő-

testület.  
 
Csáki Béla: akkor a mai dátummal módosítsa a képviselő-testület a 230/2006. Kt.sz. határo-

zatát. 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Személyes érintettségemre tekintettel, tartózkodom a döntéshozatalban való részvételtől. 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 230/2006. Kt. sz. határozat módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2007. Kt. számú határozata 
a 230/2006. Kt.sz. határozat módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Béla illetményéről és költségté-
rítéséről szóló 230/2006. Kt.sz. határozatát a következőképpen módosítja: A Polgármester Úr 
költségtérítése 2007. február 14-től 25 %-ról, a törvényben meghatározott minimumra, azaz 
20 %-ra csökken. 
 
Felelős: Pénzügyi bizottság elnöke 
Határidő: 2007. február 14.  
 
7.) 
Csáki Béla: az építésügyi hatósági igazgatási társulásról készült anyagot a képviselők meg-

kapták. Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek. (7. sz. melléklet) 
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dr. Mészáros László: a képviselő-testület döntése nyomán 2005. óta hatósági igazgatási tár-
sulás formájában látta el a település építéshatósági feladatait, melyeket az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 52. §. (2) bek. és ennek 
végrehajtási rendelete határozott meg. 2006. évben komoly változás következett be a jogi 
szabályozásban. A 2006. évi L. törvény 28. §-a hatályon kívül helyezte – 2007.01.01-i ha-
tállyal – az építési törvénynek a hatósági hatáskört biztosító rendelkezését.  

 Fülöpjakab Község építésügyi hatósági ügyeinek teljes körű ellátására Kiskunfélegyháza 
Város Jegyzője rendelkezik hatáskörre 2007. július 1-től kezdődően. Az építéshatósági 
feladatok ellátására alakult és működő önkormányzati társulás alapító szerződése ezen 
időponttól ellentétes lesz a hatályos jogszabályi rendelkezéssel, hiszen a szerződés olyan 
hatáskört ruház át a társulásra, mellyel 2007.07.01-től már nem rendelkezik, mely nyil-
vánvalóan jogszabálysértést fog megvalósítani. Ezért szükségesnek tartom azt javasolni a 
képviselő-testületnek, hogy határozza el a hatósági igazgatási társulásból való kilépést 
2007. június 30-i hatállyal. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az építésügyi hatósági társulásból történő kilépést 

2007. június 30-i hatállyal.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2007. Kt. számú határozata 
Az építésügyi hatósági társulásból történő 
kilépés 2007. június 30-i hatállyal 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel e 343/2006.(XII.23.) 
Korm. rendelet 1. §. (1) bek. a.) pontja rendelkezésére – kilép a 120/2005. Kt. sz. határozatá-
val létrehozott Építésügyi és Környezetvédelmi Hatósági Igazgatási társulásból 2007. június 
30-i hatállyal. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a társulási szerződésben meghatározott időpontig értesítse a társulás 
további tagjait: Jakabszállás, Kunszállás és Petőfiszállás községi önkormányzatokat és gon-
doskodjék a jogviszony megszűnésével kapcsolatos elszámolásról. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megszüntető szerző-
dést megkösse. 
 
Határidő: a tagok értesítésére 15 nap 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
8.) 
dr. Mészáros László: a képviselő-testület 2005-ben Dr. Jakab Tibor háziorvos 12.000,-Ft/hó 

szolgálati lakás bérleti díját az ügyeleti szolgálat akkori ellátására tekintettel elengedte. A 
Doktor Úr már jelenleg nem vállal ügyeleteket, illetve az ügyeletért járó díj már markásan 
eltér az akkori helyzettől, így a költségvetési rendeletben is szerepel a szolgálati lakás bér-
leti díj bevétele, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy 
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az orvosi rendelő és szolgálati lakás bérleti díja 12.000,-Ft/hó összegben 2007. február 15-
től ismét kerüljön megállapításra. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Dr. Jakab Tibor 12.000,-Ft/hó összegű szolgálati lakásbérleti 

díjának újbóli megállapítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2007. Kt. számú határozata 
Szolgálati lakás bérleti díjának megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Fülöpjakab, Alkotmány u. 8. szám alatti szolgálati 
lakás bérleti díját 2007. 02.15-től 12.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
9.) 
Csáki Béla: Tájékoztatók: 

-2007. január 29-i erős szélvihar következtében rádőlt egy nyárfa Törteliné Breznay Klára 
Fülöpjakab, Tanya 423. szám alatti ingatlanára. Tetőszerkezete megrongálódott, életve-
szélyessé vált, ezért Polgármesteri hatáskörben 25.000,-Ft átmeneti segélyt állapítottam 
meg, hogy a tanyát lakhatóvá tudják tenni.  A család nagyon szerény körülmények között 
él, jövedelmük csak a tanya körül tartott állatállományból származik, ami jóformán csak a 
napi megélhetésükre elegendő, vagyonbiztosítással nem rendelkeznek. 
 
- 2006. szeptemberi ülésen értékesítette a képviselő-testület a 0235/168 hrsz-ú ingatlant 
Dr. Gyovai Viola részére, aki ott egy biofeldolgozó üzemet szeretne létesíteni. Sajnos a 
tanulmányterv készítése során kiderült, hogy a kanyari sertéstelep olyan közel van, hogy 
nem kaphatja meg az engedélyt arra a területe. Ezért új területet kérnének az önkormány-
zattól. Van-e ennek akadálya? 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy nincs akadálya az új területnek, de 
meg kell nézni azt, hogy melyik az a terület, amelyikre a vevők – a biofeldolgozó üzem kiala-
kítására - az engedélyt megkapják, illetve az önkormányzat is el tudja adni. 
 
 
VI. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
1.) 
Bodor Sándor: meg lehetne-e oldani azt, hogy a pénzügyi bizottsági ülésre minden képviselő 

kapjon meghívót. 
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dr. Mészáros László: nincs semmi akadálya. Minden települési képviselőnek joga és lehető-
sége van minden bizottság munkájában részt venni.  

 
2.) 
Bodor Sándor: nekem az lenne a kérésem, ha lesz valamennyi pénzmaradvány, és felosztásra 

kerül, akkor azt a helyi civil szervezetek kapják meg, és ne külső szervezet. 
 
Csáki Béla: a zárszámadás után tudjuk meg azt, hogy mennyi a pénzmaradvány. Ha lesz, és 

valamennyit felosztunk belőle, akkor azt a helyiek kapják meg. 
 
 Van-e más egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt 
ülés keretében tárgyaljuk.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                            dr. Mészáros László 
                     polgármester                                                                     jegyző      
 
 
 
 
 


