
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 21-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, 
Bakró István temetkezési szolgáltató,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet iskolaigazgató, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1./ Hatályos rendeletek felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
2./ Tájékoztató a temető 2006. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatásról 
     Előadó: Bakró István, Jegyző 
 
3./ Döntés az intézményi társulás létrehozásáról, közoktatási szakértő megbízásáról 
     Előadó: Polgármester 
 
4./ Iskolai, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása   

Előadó: Jegyző 
 

 5./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
 6./  Kérdések, interpellációk 
 

7./ Szociális ügyek megtárgyalás 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
 
I. NAPIREND: Hatályos rendeletek felülvizsgálata 
 
Csáki Béla: I. napirendi pont a hatályos rendeletek felülvizsgálata. Az erről készült anyagot a 

képviselők megkapták. Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek. (1.sz. melléklet) 
 
dr. Mészáros László: Fülöpjakab Községi Önkormányzat ez ideig 28 tárgykörben rendelke-

zik hatályos rendelettel. Az alaprendeletek száma 28 db, melyhez kapcsolódóan 33 módo-
sító rendelet is hatályba van, ezek egybeszerkesztésre kerültek az alaprendeletekkel. Jog-
alkotási szempontból mozgalmas volt az elmúlt év, mely nagyrészt a központi államhata-
lom jogalkotásának volt köszönhető. Folyamatos és átfogó újraszabályozáson ment át a 
szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi rendszer szabályairól szóló rendelet. 
Elmondhatom, hogy rendeleteink többsége a hatályos központi szabályokkal harmonizál-
nak, azonban van néhány terület, ahol „mozdulnunk” kell. Ezek a következők:  
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- Az Alkotmánybíróság döntése nyomán módosítanunk kell a vízdíj rendeletünket. Nem 
tartalmazhat olyan szabályozást, melyben több tényezős a lakosok díjfizetési kötele-
zettsége. 

- A temetkezési szolgáltatás vonatkozásában is módosításra szorul a rendeletünk. Pl. a 
temető szolgáltatásainak köre és ezek díjainak újraszabályozása. Ennek nehézségét az 
adja, hogy a köztemető nem az önkormányzat tulajdona, hanem az egyházé.  

- Az SzMSz átfogó felülvizsgálatát is el kell végeznünk az alakuló üléstől számított 6 
hónapon belül.  

Köszönöm. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 
 

Polyák Tibor: van egy rendeletünk, amely a lakáscélú támogatásokról szól. A szűkös anyagi-
ak miatt 2007-ben erre nem terveztünk összeget. Nem kellene ezt a rendeletet hatályon kí-
vül helyezni? 

 
dr. Mészáros László: A költségvetési rendelet alkalmas arra, hogy az önálló rendeletet mó-

dosítsa, ez nem jogszabálysértő megoldás. Ezt a költségvetés tárgyalásakor meg is tettük, 
hiszen a rendeletünk 6. §. (6) bekezdése a következőket tartalmazza: „A lakáscélú támo-
gatásokról szóló módosított 13/2004.(08.26.) ök. rendelet 1. §. (2) bek. helyébe a követke-
ző rendelkezés lép. A lakástámogatási alap 2007. évben odaítélhető összegét 0 ,-Ft-ban ál-
lapítja meg a képviselő-testület.”  Nem szükséges tehát a lakástámogatási rendelet hatá-
lyon kívül helyezése, a következő évben remélhetőleg tudunk majd a 2008. évi rendelettel 
forrást is biztosítani a lakástámogatásokra. 

 
Bodor Sándor: az előterjesztésben szerepel, hogy a temető nem az önkormányzat tulajdona. 

Akkor ki-é? 
 
dr. Mészáros László: az egyház tulajdona, de az önkormányzat üzemelteti, mert a törvény 

értelmében köztemetőnek minősül.  
 
Csáki Béla: a temető szolgáltatásainak körét és ezek díjainak újraszabályozását hogyan tud-

juk megoldani? A szolgáltatások köre nagyon sokrétű pl. fűnyírás, vízellátás, a temetkezé-
si szertartások lebonyolítása, ravatalozó fenntartása stb. Ezt a szolgáltatási kört, hogy tud-
juk szabályozni? 

 
dr. Mészáros László: itt arra gondolok az előterjesztésben, hogy a rendeletünk egyfajta – 

koporsós - temetési módot tartalmaz. Korábbi képviselő-testületi ülésen már felmerült az 
urnás temetkezés igénye - főleg köztemetések alkalmával -, ugyanis ez jelentősen olcsóbb 
is lenne. Felmerülhet esetleg a sírboltba történő temetkezés is. Ehhez nyilvánvalóan szol-
gáltatási díjak is kapcsolódnának.   

 
Csáki Béla: jó, köszönöm, így már értem.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfo-
gadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
40/2007. Kt. számú határozata 
a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előter-
jesztést elfogadja.  
 
 
II. NAPIREND: Tájékoztató a temető 2006. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgálta-

tásról 
 
Csáki Béla: a temető 2006. évi üzemeltetéséről, és a temetkezési szolgáltatásról szóló anya-

got a képviselők megkapták. Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek, majd Bakró 
István vállalkozónak. (2. sz. melléklet) 

 
dr. Mészáros László: röviden szóban is ismertetném az előterjesztést, amit annyiban kívá-

nok módosítani, hogy a 22 sírhely értékesítésből származó 192.993.,-Ft bevételt csökken-
teni kell a forgalmi adóval, valamint a bevétel 15 %-át át kellett utalnunk az egyháznak. 
Az így fennmaradó összeget fordíthatjuk a tényleges fenntartásra. Köszönöm.  

 
Bakró István: néhány gondolattal szeretném az anyagot kiegészíteni. A temetőnél van egy 

tulajdonos, egy fenntartó, egy üzemeltető, és egy szolgáltató. Legtöbb köztemetőben a 
fenntartó és a tulajdonos ugyanaz. Fülöpjakabon ez nem így van, más a tulajdonos, és más 
a fenntartó is.  Ahhoz, hogy valaki temetőt üzemeltessen a rendeletben előírt képesítési 
előírásokkal kell, hogy rendelkezzen. (3 éves szakmai gyakorlata kell, hogy legyen, mini-
mum érettségi, utána el kell végezni a temetkezési szakot, parkgondozói tanfolyamot stb.) 

 Fülöpjakabon évente átlagosan 10 temetés van. Egy 2 személyes sírba maximum 4 kopor-
só temethető. Az első mélység 2 méter, a második 1,60, ezt rátemetésnek nevezzük, de 
ehhez az ÁNTSZ engedélye is szükséges Urnából viszont annyit lehet egy sírba beletenni, 
amennyi belefér (általában 8-10). 

 A fülöpjakabi ravatalozó épület fel lett újítva, előtte a térburkolat szép. Én már javasol-
tam, és most is kérném, hogy a ravatalozó épületben lévő raktárhelyiségben kellene a hű-
tőt elhelyezni, így nagyobb tér jutna a ravatalozáshoz. Erről én már beszéltem az ÁNTSZ-
szel, és ők is azt mondták, hogy még mindig jobb volna ez a megoldás, mint a jelenlegi.  

 Igaz most még van bőven hely, de a temető nagyon régi ezért, nekem lenne egy olyan 
javaslatom, hogy a temető dél-nyugati részén (a ravatalozó mögötti részen) lévő területet 
le kellene zárni, hogy oda ne lehessen temetni, és valamikor a jövőben, amikor lejár az 
utolsó 25 éves sírhelymegváltási díj, akkor utána azt a területet fel lehetne parcellázni.  

 
Csáki Béla: nagyon jó lenne már a temető sorsát rendezni. Nehéz úgy megállapodást kötni, 

hogy más az üzemeltető és más a tulajdonos. Ha ez a probléma megoldódna, akkor a szol-
gáltatóval is köthetnék egy szerződést, aki az üzemeltetési feladatokat is ellátná. Jelenleg a 
temető rendbetétele úgy történik, hogy évente 2 alkalommal temetőtakarítási akciót szer-
vezünk, ahol elsősorban az idősebb, nyugdíjas korú lakosság vállal fő szerepet. A tavalyi 
évben 2 fő közhasznú munkást tudtunk 2 hét időtartamra foglalkoztatni a temetőben. A 
kerítés építését, valamint a besarjadt területek tisztítását végezték.  

 - Elkészült a temető térkép is, de  sajnos az az adat amit az egyháztól kaptunk az nagyon 
kevés, abból nem lehet tudni, hogy fizikálisan hol van a sír. Nekem lenne egy olyan javas-
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latom, hogy mindenszentek környékén, amikor többen is takarítják a sírokat fel kellene 
venni a kapcsolatot a hozzátartozókkal.  

 - Említettem már a Plébános Úrnak, hogy a ravatalozó épületben lévő raktárhelyiségben 
kellene a hűtőt elhelyezni, de sajnos nem akar ebben partner lenni. Megkérném az Egy-
háztanács tagjait (Csáki Pált és Cseri Józsefet), hogy segítsenek ebben a kérdésben. Kö-
szönöm. 

 
Szénási Zoltánné: temetőtakarításra tavasszal a Munkaügyi Központtól nem lehetne igényel-

ni néhány embert? Ez milyen anyagiakat róna az önkormányzatra? 
 
Csáki Béla: minimum negyedévre lehetne embert igényelni. Ez azt jelenti, hogy bérének és 

közterheinek 70 %-át fedezi a Munkaügyi Központ, a 30 % pedig az önkormányzaté. Te-
hát itt elsősorban nem a költségekről van szó, hanem sajnos a munkanélküliek egy része 
olyan, hogy ha valaki nem áll mellé oda, akkor azok nem dolgoznak. Talán közérdekű 
munkavégzés keretében lehetne még megoldani a temető takarítását.     

 
Csáki Pál: mi a kifogása az Atyának a hűtő áthelyezésével?  
 
Csáki Béla: különösebben nem indokolta. Én arra gondolok, azért nem engedte, mert hogy az 

a raktárhelyiség jelenleg koszos. Azt ki lehet takarítani, rigipszből lehet állmennyezetet 
csinálni stb.  

 
Bakró István: de hát erről meg sem kell kérdezni az Atyát.  
 
Csáki Pál: szerintem sem. Tegyük rendbe a raktárhelyiséget és helyezzük át a hűtőt.      
 
Bakró István: - a raktárhelyiség ajtaján a hűtő befér, a légtér megfelel, tehát a hűtésre minden 

szempontból az lenne a legmegfelelőbb hely.  
- Volt szó urna elhelyezésekről, illetve sírboltról is, ezeknek a helyét rendeletben is meg 
kellene határozni. Erre többfajta megoldás van, de ezeket most nem részletezném.  
- Sírhelymegváltással kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy minden embernek joga 
van a 25 év porladási időhöz. A 25 évet mindig az utolsó temetéstől számítjuk, - egy sír-
helyen belül -, és a különbözetet a hozzátartozóknak ki kell fizetni.  
- Valóban a közhasznú munkások nagy része olyan, hogy ha valaki nem áll oda, akkor 
azok nem dolgoznak.  

 
Bodor Sándor: a fenntartónak nincs szerződése a szolgáltatóval? 
 
Csáki Béla: csak szóbeli megállapodás van a két fél között. Ennek az a hátránya, hogy más 

szolgáltató is végezhet szolgáltatást a fülöpjakabi temetőben. Szerencsére eddig erre még 
nem volt példa, ugyanis a jelenlegi szolgáltatóval elégedettek a lakosok. 

 
Bakró István: ahhoz, hogy a temetőben rend legyen általában egy szolgáltató végzi a szolgál-

tatást. Én sem megyek be Kiskunfélegyházára, illetve Kecskemétre temetni, de Ők se jön-
nek azokra a helyekre ahol nekem van szerződésem.  

 
Bodor Sándor: a temető az egyház tulajdona. Lehetséges más vallású ember eltemetése is? 
 
Bakró István: most már lehetséges. Korábban viszont nem engedte meg az Atya. 
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Csáki Béla: volt már katonai tiszteletadással történő temetés, meg nem keresztelt csecsemő 
eltemetése is stb.  

 
 14/2002. (IX.19.) ök. sz. rendelet értelmében „a temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők temető-fenntartási hozzájárulásának díja 500,-Ft/sírhely.” Ahhoz, hogy pontosíta-
ni tudjuk a 2006. évben készített sírkövek mennyiségét, levélben fel kellene keresni a vál-
lalkozókat.  

 
Bakró Tibor: a sírkövesek, hogy jutnak be a temetőbe, ha az zárva van. A fülöpjakabi sírkö-

vesnek van hozzá kulcsa, de a többi vállalkozónak nincs.  
 
Csáki Béla: a felvetés jogos, de nem tudok rá válaszolni.  
 
Szénási Zoltánné: logikus, vagy célszerű az, hogy egy 300.000,-Ft-os sírkőnél is és egy 1 

millió Ft-os sírkőnél is 500,-Ft a temető-fenntartási hozzájárulás összege? 
 
Csáki Béla: a következő rendeletben ezt én is mindenképpen javasolni akartam. Véleményem 

szerint is nagyon alacsony ez az 500,-Ft.  
 
Polyák Tibor: úgy tudom, hogy a jelenlegi rendelet nem szabályozza azt, hogy a bontott sír-

kövek elszállítása kinek a kötelezettsége? 
 
dr. Mészáros László: gyakorlatilag a hulladékgazdálkodási törvény szabályozza, csak nem 

tartja be senki. Tehát a vállalkozás során felmerült technológiai hulladékot a vállalkozó-
nak külön szerződése alapján kellene elszállíttatni a hulladéklerakóba.  

 
Bodor Sándor: valamekkora összegű bírságot is bele kellene írni a rendeletbe.  
 
Csáki Béla: a hulladékgazdálkodási rendeletben bírság is van szabva.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a temető 2006. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatás-
ról szóló előterjesztés elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
41/2007. Kt. számú határozata 
a temető 2006. évi üzemeltetéséről, 
a temetkezési szolgáltatásról szóló előterjesztésről 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a temető 2006. évi üzemeltetéséről, a temetkezési 
szolgáltatásról szóló előterjesztést elfogadja.  
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III. NAPIREND: Döntés az intézményi társulás létrehozásáról, közoktatási szakértő 

megbízásáról 
 
Csáki Béla: az oktatási, kulturális és sport bizottsági ülésen már beszéltünk arról, hogy az 

oktatási törvény módosítása miatt jelentős változásokra kényszerülünk, ugyanis 2007. 
szeptemberétől nagyon visszaveszik a normatívákat. A település jövőjét az szabhatja 
meg,– és ezzel tisztában van a képviselő-testület is -, hogy meg tudjuk-e tartani a fiatalja-
inkat. Ezért mindenképpen törekszünk arra, hogy az oktatási intézményünk fenntartására – 
a lehetőségekhez képest – a legjobb megoldást válasszuk, és a gyermekek a jövőben is a 
helyi iskolában tanulhassanak, kedvezőbb normatívák igénybevételével. Jelen pillanatban 
– a többféle lehetőség közül – a Kunszállással közösen létrehozott társulás látszik, - ebben 
a helyzetben -  a legalkalmasabbnak. Kunszállás Község már nyilatkozott arról, hogy haj-
landó társulni. Ezt a nyilatkozatot nekünk is meg kell tennünk. A jogszabályok értelmezé-
se nem egyértelmű, ezért célszerűnek tartjuk egy szakértő bevonását. Előzetesen már tár-
gyaltunk egy közoktatási szakértővel. A szakértő véleménye is az volt, hogy a két község 
közoktatási társulása előnyösebb, mint a Kiskunfélegyházi többcélú társulás. Ettől függet-
lenül még más ügyben csatlakozhatunk a Kiskunfélegyházi többcélú társuláshoz. A vizs-
gálat finanszírozására Dr. Újfaludi László szakértő két javaslatot tett, melyért a 4 közokta-
tási intézmény elemzését készíti el. 

 
„A” lehetőség: Megbízási szerződéssel 2 x 80.000,-Ft + a járulékos költség. 
„B” lehetőség számla ellenében történő kifizetés 2 x 80.000,-Ft + a felmerült útiköltség 
kifizetése kb. 30.000,-Ft.  
 
Kunszállás a „B” javaslatot fogadta el. Mi a véleményük, észrevételük.  

 (3.sz. melléklet) 
 
dr. Mészáros László: a bizottsági ülésen már elmondtam és a szakértő úr is megerősített ab-

ban, hogy van egy olyan normatíva a költségvetési törvényben amelyik a következőket 
mondja ki. Ha intézményi társulásban járnak a gyermekeink (óvodástól, az 1-8 osztályig 
mindenki), akkor utánunk évi 45.000,-Ft normatív támogatást biztosít az állami költségve-
tés. 2007. évben 12 hónapra, 2008. évben pedig 8 hónapra. A témával kapcsolatosan rövi-
den a következőket tudom elmondani. 

 A bizottsági ülésen én megemlítettem a kistelepülések támogatását is. Ezt azok a települé-
sek tudják igénybe venni, ahol a lakosság szám 1500 vagy az alatti, és a társulás székhelye 
is ott van, továbbá az adott település iskolájának fenntartása összhangban van a Megyei 
Fejlesztési Tervben foglaltakkal. Ezt azonban nem tudjuk igénybe venni, ugyanis ezt a 
plusz normatívát – újabb 45.000,-Ft/fő/év – csak 8 hónapra biztosítja költségvetési tör-
vény, tehát 2007. január 1-től 2007. augusztus 31-ig. Mire mi megalakulunk ez már nem 
lesz hatályos. Ugyanez a helyzet a 1500-3000 lakosú településeknél is, csak ott a plusz 
normatíva 25.000,-Ft/fő/év lett volna 2007. augusztus 31-ig.   

 
 A szakértő ajánlata a két önkormányzat összköltségét tartalmazza, melyért 4 közoktatási 

intézmény elemzését készíti el. Véleményem szerint lehet, hogy hasznos volna a költség-
térítés megosztásának módját is meghatározni. Itt szeretném még azt is megjegyezni, hogy 
a „B” változat – a vállalkozási szerződés esetében nem látok lehetőséget költségtérítésre, 
azt a vállalkozói díjba be kell építeni. 
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Csáki Béla: véleményem szerint most nem kellene a lakosarányhoz ragaszkodni, ugyanis, 
akkor teljesen elveszik a remény arra, hogy mi legyünk a gesztorok. Szerintem úgy reális, 
ha mindkét település egyenlő esélyekkel indul. Önöknek erről mi a véleménye? 

 
Csankovszki Tibor: ha most ragaszkodik a lakosarányos költségek megosztásához, akkor 

véleményem szerint is teljesen elveszítjük azt a lehetőséget, hogy Fülöpjakabon legyen a 
társulás székhelye. 

  
Polyák Tibor: a költségek felosztása 3 módon történhet. Fele-fele arányban, lakosarányosan, 

valamint az intézményben lévő gyermeklétszám alapján.  
 
Csáki Pál: nekem is az a véleményem, hogy egyenlő esélyekkel induljunk és ne lakosarányo-

san járuljunk a költségekhez. Egyébként sem lenne nagy különbség a fele-fele és a lakos-
arányos kifizetés között.  

 
Bodor Sándor: a határozatba nekünk is bele kellene írni, hogy Fülöpjakab szeretne a társulás 

székhelye lenni. Kunszállás is kinyilvánította ezen szándékát.   
 
dr. Mészáros László: a szakvélemény arról fog szólni, hogy a két településnek mi a legked-

vezőbb és leggazdaságosabb forma. A szakvélemény után kell majd arról döntenünk, hogy 
a közoktatási társulás milyen szervezettel, milyen székhellyel alakuljon meg.   

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: most mindenképpen a békésebb utat és a legkevesebb súrló-

dást eredményező döntéseket kell választani, függetlenül attól, hogy mindkét település 
célja az, hogy a társulás székhelye nála maradjon.  

 
Csáki Béla: a szakértő által adott javaslatok közül, melyiket támogatja a Képviselő-testület? 
 
dr. Mészáros László: mindkét változat elfogadható. A megbízási díj az egyértelmű, a számla 

ellenében történő kifizetés esetében, pedig az elvégzendő feladatokról – az eredmény 
megjelölésével - köthetünk egy vállalkozási szerződést, amiben mindent pontosan és rész-
letesen rögzítünk.  

 
Csankovszki Tibor: a két község külön-külön kötne vele szerződést, vagy együtt? 
 
dr. Mészáros László: gyakorlatilag 2 településen 4 intézményt világít át, viszont egy szakvé-

leményt készít a jövőre vonatkozóan a szakértő. Ez két külön vállalkozási szerződéssel, de 
akár egy háromoldalú szerződéssel is megvalósítható.  

 
Csankovszki Tibor: és ez azt indokolja, hogy egy szerződés legyen? Azt tudjuk-e, hogy 

munkája során mennyire egyeztetne, konzultálna a helybéliekkel? Polgármesterekkel, 
Jegyzőkkel, Igazgatókkal. 

 
Csáki Béla: lesz helyszíni vizsgálat is. A szakértő által küldött anyagban a munkafolyamat 

terv címszó alatt a következők szerepelnek: dokumentumelemzés, helyszíni vizsgálat, 
adatgyűjtés, konzultáció az igazgatókkal, a begyűjtött dokumentumok vizsgálata, követ-
keztetések levonása.  

 
Polyák Tibor: a könyvtár ennek a társulásnak része lesz vagy nem? A későbbiek folyamán is 

ugyanilyen formában működne, vagy változás lenne ott is? 
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dr. Mészáros László: nálunk nincs jelentősége, ugyanis az iskolai könyvtárat egy pedagógus 

látja el részmunkaidőben, szervezetileg az iskola, mint intézmény része. Kunszálláson már 
más a helyzet, mert ott önálló intézmény és könyvtárvezető van.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? A „B” változat elfogadásával a képviselő-

testület egyetért. 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a vizsgálat finanszírozására tett „B” javaslattal.  
 

Szavazásra terjesztem elő az intézményfenntartói társulás létrehozását Kunszállás Község 
Önkormányzatával, valamint Dr. Újfaludi László szakértő felkérését a szakértői vélemény 
elkészítésére. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
42/2007. Kt. számú határozata 
az intézményfenntartói társulás létrehozása Kunszállás 
Község Önkormányzatával, valamint Dr. Újfaludi László  
szakértő felkérése szakértői vélemény elkészítésére..  

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete intézményfenntartói társulást kíván 
létrehozni Kunszállás Község Önkormányzatával.  
Az intézményi társulás szervezeti formája tárgyában a szakvélemény ismeretében fog dönteni. 
A szakvélemény elkészítésével Dr. Újfaludi László közoktatási szakértőt bízza meg.  
A szakvélemény elkészítésének költségeit – a számla ellenében történő kifizetést, „B” válto-
zatot, 2 x 80.000,-Ft + 30.000,-Ft útiköltség - a két önkormányzat 50-50 %-ban finanszírozza.  
 
 
IV. NAPIREND: Iskolai, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása   
 
Csáki Béla: IV. napirendi pontunk az iskolai és óvodai beiratkozás időpontjának meghatáro-

zása. Az erről készült anyagot a képviselők megkapták. Átadom a szót dr. Mészáros Lász-
ló jegyzőnek. (4.sz. melléklet) 

 
dr. Mészáros László: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra terjesztem elő az iskolai és óvodai beiratko-

zások időpontjának meghatározását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
43/2007. Kt. számú határozata 
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az iskolai és óvodai beiratkozások  
időpontjának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskolai és Óvodai beirat-
kozások időpontját a következők szerint határozza meg: 2007. április 26-27-én 800 és 1600 
óra között lesz. 

 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: A sportegyesület azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az idegen-

beli bajnoki mérkőzések utazására továbbra is biztosítsák a tanyagondnoki autót. (5.sz. 
melléklet) 

 
 Olyan határozatunk van hatályban, melyben határozatlan időre szóló engedély volt arra, 

hogy a sportegyesület a tanyagondnoki gépjárművet sportolók szállítására igénybe vegye. 
Gondolom a kérelem beadására azért került sor, mert a költségvetés tárgyalásakor, a meg-
szorítások, a tanyagondnoki kocsik futására is vonatkozott. Én úgy gondolom, hogy a ké-
relemben megemlített, összesen 460 km felhasználása, nem olyan jelentős ősszegű üzem-
anyagot jelent. Továbbá szeretném elmondani azt, hogy az idei télen – a kedvező időjárás 
miatt – elmaradt a gyermekszállítás, tehát ebből is van megtakarítás. Ezek ismeretében én 
támogatom a kérelmet. Önöknek mi a véleménye? Attól, hogy van egy élő határozatunk, 
hozhatunk egy újat? 

 
dr. Mészáros László: ha hozunk egy ugyanolyan tartalmú határozatot, mint a korábbi, akkor 

sem követünk el hibát, legfeljebb megerősítjük azt.  
 
Bodor Sándor: én is támogatom a kérelmet, a 460 km nem olyan jelentős üzemanyag költsé-

get jelent.  
 
Csáki Béla: van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az idegenbeli bajnoki mérkőzések alkalmával a tanyagondnoki 

autó biztosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
44/2007. Kt. számú határozata 
az idegenbeli bajnoki mérkőzésekre 
a tanyagondnoki autó biztosítása 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tavaszi bajnoki fordulók alkalmával 
– labdarugók szállítására –, és mintegy 460 km felhasználásával biztosítja a tanyagondnoki 
autót.  
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2.) 
Csáki Béla: 2007. január 10-én volt egy oktatási, kulturlális és sport bizottsági ülés, melyen 

az éves programokat, rendezvényeket tárgyaltuk. Ott szó esett az idősek napjának meg-
rendezéséről is. A többség javaslata az volt, hogy idén is rendezzük meg, de akkor még 
nem volt ismert a költségvetésünk. Erre most nem is terveztünk, de ha megrendezésre ke-
rül, akkor annak finanszírozása a reprezentációs keret terhére fog történni.  Annyit szeret-
nék még elmondani, hogy valamekkora összegű pénzmaradványunk biztosan lesz, de en-
nek pontos ismerete csak a zárszámadás után lesz meg. Az időpontra a bizottság  2007. 
április 21-ét javasolta.  

 
 A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy 230 idősből kb 100-130 jött el. Ha így számo-

lunk, akkor kb 45-50 kg húst kell venni, valamennyi pogácsát és italt.  
 

Mi erről az önök véleménye? Megrendezzük-e? Ha igen mi legyen a menü? Hány éves 
kortól hívjuk a vendégeket? Stb. 
 

Csáki Pál: én támogatom az idősek napjának megrendezését, de lenne egy olyan javaslatom, 
hogy ebédre hívjuk őket, ne délutánra. 

 
Bodor Sándor: ha idősekről beszélünk, akkor határozzunk meg egy kort is. Ha nyugdíjasokat 

hívunk, akkor abba nem csak az idősek tartoznak bele. Van 55 éves nyugdíjas is, rokkant 
nyugdíjas is stb.  

 
Cseri József: tavalyi évben milyen korosztály kapta a csomagokat? 
 
Csáki Béla: a 60 év felettiek. 
 
Bodor Sándor: akkor legyen most is ez a határ.  
 
Cseri József: egyetértek én is ezzel.  
 
Csáki Béla: mi legyen a menü? 
 
Bodor Sándor: én a pacalt javaslom, ugyanis régen is ez vonzotta az embereket.  
 
Csáki Pál: szerintem is nagyobb vonzereje van a pacalnak.  
 
Csáki Béla: van-e ezzel kapcsolatosan más javaslat, észrevétel? 
 
A képviselő-testület 2007. április 21-én, 12 órai kezdettel megrendezi az idősek napját, a 60 
év feletti korosztály részére. A menü pacalpörkölt. 
 
3.) 
Csáki Béla: 2007. április 21-én lesz a  Föld Napja. Ez alkalomból a Magyar Közút KHT. or-

szágos szemétgyűjtési akciót szervez április 21-én szombaton 8-14 óra között. A Közút-
kezelő a résztvevőknek térítésmentesen biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt, illetve a 
szükséges szemétgyűjtő zsákokat, továbbá gondoskodnak az összegyűjtött szemét elszállí-
tásáról. Ha csatlakozunk az akcióhoz, akkor az Izsáki Út Fülöpjakabi oldalán, valamint 
annak folytatásaként a Jakabi határig szednénk össze a szemetet. Én úgy nyilatkoztam, 
hogy csatlakozunk az akcióhoz.  
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Szénási Zoltánné: a felső tagozatos iskolásokat nem lehetne ebbe bevonni? Ugyanis a felnőt-

teket nem igazán lehet mozgósítani. Még a temető takarításra sem jönnek el. 
 
Csáki Béla: nekem is volt ilyen gondolatom, de még nem beszéltem erről az igazgatónővel. 

Én kérném a civileket is, hogy néhány emberrel vegyenek részt ezen az akción.  
 
Bodor Sándor: én a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány nevében biztosan részt veszek leg-

alább 2 fővel. Ha minden civil felajánl 2-2 főt, akkor már leszünk elegen.  
 
Csáki Béla: van-e ezzel kapcsolatosan további észrevétel? 
 
A képviselő-testület egyetért a Föld Napja alkalmából, a Magyar Közút KHT. által szerve-
zendő országos szemétgyűjtési akcióhoz történő csatlakozással. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: Szalkay Zoltán Kunszállás, Tanya 108/C. szám alatti lakos azzal a kéréssel for-

dult a Képviselő-testülethez, hogy a Vereb Kocsmától a Kunszállás-Fülöpjakab elágazásá-
ig lévő részén az „Izsáki út” név használatát engedélyezni szíveskedjenek a tanyaszámo-
zás megtartása mellett. Ezt a kérelmet eljuttatta Kunszállás önkormányzat vezetőjéhez is, 
ugyanis az említett 451 számú út határvonalat képez a két önkormányzat között. Az utca-
név létesítését támogató lakosok a kérelmet aláírták. (6. sz. melléklet) 

 
 A teljesség kedvéért azért elmondanám azt is, hogy van aki ott lakik és nem írta alá a ké-

relmet. Sőt azzal kerestek fel, hogy ne támogassuk az utcanév létesítését, ugyanis, ha 
megváltozik a lakcím, akkor azt minden okmányban át kell vezetni. Ennek költségei is 
vannak.  

 Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek, hogy az ezzel kapcsolatos jogi hátteret 
ismertesse. 

 
dr. Mészáros László: A földrajzi nevek megállapítására, használatára és nyilvántartására a 

71/1989 MT. rendelet vonatkozik. A rendelet alkalmazása szempontjából földrajzi név a 
belterületi településrész-név, a külterületi településrész-név, valamint az utcanév. Az elő-
terjesztésben szereplő földrajzi nevek megállapítására illetve megváltoztatására a képvise-
lő-testület jogosult ugyan, de a  tárcaközi Földrajzinév-bizottság véleményét ki kell kérni 
a döntés előtt. A 451. számú út állami közút, tehát a Magyar Állam tulajdona. Nem jelen-
téktelen az a szempont, hogy az út kezelője a Magyar Közút KHT., ezért az ő véleményü-
ket is ki kellene kérni. Ha ez megvan, akkor a képviselő-testület határozatban dönthet, 
amelyben vagy elnevezi az utat, vagy elutasítja a kérelmet. Itt szeretnék még utalni arra a 
lényeges szempontra, hogy az érintett településrész lakosainak véleményét még nem is-
merjük, ezzel szemben a személyi okmányok esetleges cseréje komoly költségeket róhat 
rájuk.  

 
Csáki Béla: ha az utcanév létesítésére vonatkozó kérelmet elfogadjuk, akkor az azokra is vo-

natkozik, és kötelező lesz, akik nem írták alá?   
 
dr. Mészáros László: igen, akkor mindenkire nézve hatályos a döntés.  
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Szénási Zoltánné: ennyi erővel a többi lakos is kérhetné a tanyasorok, illetve dűlőutak utca-
név adását, elnevezését.  

 
Csankovszki Tibor: a kérelemben az állt, hogy a tanya név az visszatetsző. Ezt már én is 

tapasztaltam, ugyanis volt már olyan, hogy amikor megtudták, hogy tanyasiak vagyunk, 
egyből „másképp” beszéltek velünk.   

 
Polyák Tibor: ezt már én is tapasztaltam.  
 
Szénási Zoltánné: ha engedélyezzük az utcanév létesítését, akkor az Izsáki út mentén lakók 

az Izsáki út elnevezést kapják, az úttól egy kicsit bentebb lakók pedig maradnak a tanya 
elnevezés mellett? 

 
Csáki Béla: akkor ők meg lehet, hogy azzal jönnek, hogy az adott dűlőutat nevezzük el.  
 
Csankovszki Tibor: én még nem hallottam külterületi utcanév elnevezésről. Biztosan lehet-

séges ez? 
 
Csáki Béla: erre van lehetőség, ezért is ismertette Jegyző Úr a jogi hátteret.  
 
Bakró Tibor: én addig nem támogatom a kérelmet, amíg mindenki alá nem írja.  
 
Bodor Sándor: nekem is az a véleményem, hogy amíg nem írja alá mindenki, addig nem 

támogatom a kérelmet. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Szalkay Zoltán Kunszállás, Tanya 108/C. szám alatti lakos ut-

canév létesítésére vonatkozó kérelmének elfogadását. 
 
A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 5 ellenszavazattal a következő hatá-
rozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
45/2007. Kt. számú határozata 
Szalkay Zoltán utcanév létesítésére 
vonatkozó kérelmének elfogadása 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalkay Zoltán Kunszállás, Tanya 
108/C. szám alatti lakos utcanév létesítésére vonatkozó kérelmét elutasítja. 
 
5.) 
Csáki Béla: A DARFT meghirdette az idei területfejlesztési pályázatait. Ezek a TEKI, CÉ-

DA, LEKI, TEUT források. Mivel kikerültünk a gazdasági, társadalmi és infrastrukturális 
szempontból elmaradott települések sorából, így számunkra a CÉDA és TEUT pályázatra 
van lehetőség. A pályázat első lépése annak, vagy azoknak a pályázati célnak, céloknak a 
meghatározása amire fordítani kívánjuk ezeket a forrásokat. A CÉDÁ-ra tehát jogosultak 
vagyunk, de itt mindig kisebb összegek voltak, most pedig a szokásosnál is kevesebb lesz. 
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A támogatottság 70 %, az önerő pedig 30 %. Maximum pár százezer forintos eszközbe-
szerzésre tudunk majd pályázatot benyújtani. Mivel a fénymásolónk nagyon rossz állapot-
ban van, - felújítása is közel 100.000,-Ft -  ezért úgy gondoltuk, hogy egy többfunkciós 
fénymásoló beszerzésére kellene pályázatot benyújtani. Átadom a szót dr. Mészáros Lász-
ló jegyzőnek: 

 
dr. Mészáros László:  a CÉDE kétféle támogatási célra adható. Az egyik a helyi önkormány-

zatok feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztésekhez (pl. esz-
közbeszerzés), a másik a címzett és céltámogatással megvalósuló fejlesztésekhez. Ez a 
második kategória nem nekünk van kitalálva, nagyobb beruházásokra vonatkozik. A tá-
mogatás mértéke 60 % + 10 % a területi besorolás alapján a hátrányos helyzetű kistérség-
ben megvalósuló fejlesztés alapján. Az önerő így valószínűleg 30 % lesz. A pályázat re-
gisztrációs díja a beruházási összeg 1 %-a, de legalább 10.000,-Ft és legfeljebb 250.000,-
Ft, benyújtási határideje 2007. április 16-a.  

 
Csáki Béla: mi a véleményük a fénymásoló beszerzésről? 
 
Csáki Pál: ha fénymásoló felújítása közel 100.000,-Ft-ba kerül, akkor mindenképpen pályáz-

ni kell egy új beszerzésére, hiszen az önerő sem lesz sokkal több. 
 
Polyák Tibor: én is támogatom az eszközbeszerzést, pontosabban a fénymásoló beszerzését.   
 
Csáki Béla: van-e más javaslat, észrevétel? Szavazásra terjesztem elő a CÉDA pályázat be-

nyújtását egy többfunkciós fénymásoló beszerzésére. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
46/2007. Kt. számú határozata 
CÉDA pályázat többfunkciós fénymásoló beszerzésére       

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a_Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE 2007.  támogatásra pá-
lyázatot nyújt be. 
A pályázat célja: Konica-Minolta 7022. digitális Fénymásológép/nyomtató beszerzése  
A fejlesztés megvalósulási helye: 6116. Fülöpjakab Alkotmány u. 1.  Polgármesteri Hivatal. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 
 

 
A Képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét a jelen határozatában biztosítja. Felhívja 
a jegyzőt, hogy a 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (02.14.) Ök. rendelet negyedévet 

Megnevezés 2007. év 
Saját forrás 100.800. 
Hitel 0 
Támogatásból igényelt összeg 235.200. 
Egyéb támogatás (nevesítve) 0 
Egyéb forrás  0 

Összesen: 336.000 
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követő módosításakor e határozat tartalmának megfelelően módosítsa az önkormányzat költ-
ségvetési rendeletét. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2007. 04. 16. 
 
 
6.) 
Csáki Béla: az István Király utca mellett lévő építési telkekre megkaptuk az elvi telekalakítá-

si engedélyt. A következő lépésben a földvédelmi járulékot kellene kifizetnünk, ami kb. 3 
millió forint. Pillanatnyilag nem tudjuk, hogy erre honnan szerzünk  most pénzt  de na-
gyon fontos volna rendezni a telekalakítást, ugyanis e nélkül nem lehet közművesíteni.  

 - A villamos energia ellátás tekintetében most könnyebb lesz a helyzet, mert az áramszol-
gáltató az egy lakásra meghatározott légvezetéket megépíti, az önkormányzatnak csak az 
azon felüli részt kell megfizetnie, valamint a beruházás ÁFÁ-ját, ami 1-1,5 millió forint. A 
hálózat kiépítését még erre az évre tervezik.  

 - Vízvezeték hálózat kiépítése tekintetében a szolgáltató (BÁCSVÍZ RT.) átvállalja a ter-
vek készítését De ennek is vannak olyan hatósági részei, amelyekért valamennyit kell 
majd az önkormányzatnak is fizetnie. Ez kb. 50.000,-Ft, valamint további 50.000,-Ft lesz 
még a  hatósági vízjogi engedély megszerzése, ami kb félév.  
- Célszerű lenne az újonnan kialakuló építési telkekhez a szilárd burkolatú út és útcsatla-
kozás műszaki terveinek elkészítése is. Erre vonatkozóan két helyről már kértünk áraján-
latot. Az egyik a ZALA WEST-PLAN Szolgáltató Bt. Az 5302. j. ök. út 32 + 023 km sz-
hez csatlakozó, a 0110/14 hrsz-ú földrészletből kialakításra kerülő lakóutcák burkolatépí-
tésének tervezési díjra vonatkozó ajánlatunk. 330.000,-Ft + 66.000,-Ft ÁFA. A másik a 
KP. GENERÁLTERV KFT., az ő ajánlatuk az 1006 és 1019 hrsz-ú utak útépítési tervei-
nek elkészítésére vonatkozóan 200.000,-Ft + 40.000,-Ft ÁFA.  
 
Mint mondtam már, ahhoz, hogy ezekben a kérdésekben lépni tudjunk ki kell alakítanunk 
a telkeket, ehhez viszont 3 millió forintra van szükségünk, hogy a földvédelmi járulékot ki 
tudjuk fizetni.  
 

dr. Mészáros László: ha egy kicsit eltérnénk az eredeti telekalakítási tervtől,  és a belterületi 
helyrajzi számot kapott ingatlanok ismét külterületit kaphatnának, akkor a következő lehe-
tőségünk volna:  A termőföldről szóló törvény 52 §. (3) bek.-e kimondja, hogy nem kell 
földvédelmi járulékot fizetni, ha a termőföldet engedély alapján és annak megfelelő mó-
don saját célra történő lakásépítés vagy önkormányzati bérlakás-építés megvalósítása cél-
jából engedélyezik. Ha tehát mi külterületi ingatlanként értékesítenénk ezeket a telkeket, 
és utána a tulajdonos megkérné a saját célra történő lakásépítés céljából a belterületi hely-
rajzi számot, - tehát kivonná művelésből - akkor nem kellene neki földvédelmi járulékot 
fizetni.  
 

Polyák Tibor: 400 m2-t vonnak ki ingyenesen.  
 
dr. Mészáros László: nem, amit képviselő úr említ az ugyanezen bekezdés j) pontjában van, 

de én a k) pontra gondolok, ahol nincs az alapterület korlátozva.  
 
Polyák Tibor: ahhoz nekünk minden telket el kell adnunk, hogy utána a tulajdonosok belte-

rületbe tudják vonni? 
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dr. Mészáros László: nem,  a rendezési tervünkben az már a belterületi határvonalunkon be-
lül van. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ezt csak tájékoztatásként jeleztem a képviselőknek. Utána fogunk nézni, hogy hogyan 

tudnánk a telekkialakítást minél olcsóbban megoldani. Következő ülésen tájékoztatni fo-
gom Önöket, hogy ez ügyben milyen lépéseket tudtunk tenni.  

 
 
7.) 
Csáki Béla: részese vagyunk egy úgynevezett homokhátsági célprogramnak, amelynek tagjai 

Bugac, Jakabszállás, Fülöpjakab. A csapat nyert 3 millió forintot. Ebből első körben egy 
kiadványt készítettünk a 3 településről. A projekt második elemében egy ingyenes számí-
tógép-kezelői és használói képzést indítunk az őstermelőknek, és gazdáknak.  Az első tur-
nusnak kedden indul a tanfolyam, igény esetén viszont indul később is. Harmadik elemé-
ben egy községi értéktár felállítása történik.  

 
 
8.) 
Csáki Béla: a közösen beszerzett, és a vendéglő előtt lévő villanyoszlopon elhelyezett sebes-

ségmérő fennmaradási engedélye ügyében ma volt egy helyszíni bejárás. A fennmaradási 
engedélyt mind a 3 település (Bugac, Fülöpjakab, Kunszállás) megkapta.  

 
9.) 
Csáki Béla: a múltkori bizottsági ülésen felvetődött, hogy a temető melletti homokos földün-

ket, kb 30 méteres sávban be kellene fásítani. A fafajtában nem nagyon tudtunk megálla-
podni fenyő, akác stb.  

 
Bodor Sándor: szerintem a fenyővel sincs különösebb gond, legyen az. 
 
Szénási Zoltánné: szép a fenyő, ezért én is inkább azt javaslom. 
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a temető melletti, homokos területen, 
kb. 30 méteres sávban, fenyő kerüljön kitelepítésre. 
 
 
10.) 
Csáki Béla: 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 
önkormányzattól. Ezzel kapcsolatosan úgy nyilatkozott a képviselő-testület, hogy nincs 
akadálya az új területnek, de meg kell nézni azt, hogy melyik az a terület, amelyikre a ve-
vők – a biofeldolgozó üzem kialakítására - az engedélyt megkapják, illetve az önkor-
mányzat is el tudja adni.  

 A társaságnak ma volt egy összejövetele, ahol Jegyző Úr is ott volt. Van-e ezzel kapcsola-
tosan valamilyen fejlemény? 
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dr. Mészáros László: a délelőtti megbeszélés lényege az volt, hogy a társaság TÉSZ formá-

jában fog létrejönni, ez termelési és értékesítési szövetkezetet jelent. Elsődleges céljuk, 
hogy az itteni termelői kapacitást le tudják kötni, mert kell nekik az áru, a tészként való ál-
lami elismerésnek árbevételi feltételét is előírja jogszabály. Valószínűleg úgy akarják 
megvalósítani a feldolgozói üzemet is, hogy minden egyes tagja a TÉSZ-nek, egyúttal 
termelő, és egyúttal valamilyen formában résztulajdonos legyen magában a feldolgozó 
üzemben is.  Ami ebből az önkormányzatot érinti, az lenne, hogy esetleg az önkormányzat 
a földterületével szállna be, és valamilyen tulajdonrészt kapna, a másik lehetőség, hogy tu-
lajdoni hányadot vásárolnának osztatlan közös tulajdonban az önkormányzattal. Van 
olyan lehetőség is, ami a pályázat benyújtásához elég, hogy valamilyen használati jogot 
alapító szerződést (pl. bérleti szerződést) kötnének a tulajdonossal. Pillanatnyilag tehát 
még nincs abban az alakulási stádiumban a szerveződés, hogy konkrét földterületre vonat-
kozóan konkrét ajánlattal éljen a képviselő-testület felé. 

 
 
11.) 
Csáki Béla: a BKM-i Közgyűlés Elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 

kitüntetési javaslatait legkésőbb 2007. április 27-ig szíveskedjenek megküldeni. Egyszer 
éltünk már ezzel a lehetőséggel. Akkor Dulity Tibor festőművészt javasoltuk, és a Bács-
Kiskun Megye Művészetért díjat kapta meg. Ha valakinek van javaslata azt kérem a kö-
vetkező ülésen – 2007. április 18-án - jelezze. (7.sz. melléklet)  

 
 
12.) 
Csáki Béla: van egy idős néni, aki jelenleg tanyán lakik, és a falugondnok jár hozzá. Nem 

régiben örökölt egy kis pénzt, szeretne beköltözni a faluba, lakást venne, vagy egy picit 
építene. Jelenleg eladó lakást nem tudunk, ezért valószínűleg építene. Olyan kérése lenne, 
hogy segítenénk-e neki az ügyintézésben. Mivel nincs örököse, a rokonaival, pedig nincs 
jóban, ezért olyan szándéka van, hogy az ingatlanát az önkormányzatra hagyja, és öröklési 
vagy eltartási szerződést kötne velünk.  

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja az idős néni lakásépítéssel járó ügyintézésében 
való közreműködést, segítségnyújtást.   
 
 Van-e másnak egyéb kérdése, véleménye? 
 
 
VI. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
1.) 
Polyák Tibor: a Vízgazdálkodási Társulatot meg lehetne-e kérni arra, hogy a beszedett érde-

keltségi hozzájárulások ellenében az egyes utcákban az árkok kiásásra kerüljenek.  
 
Csáki Béla: a felvetett kérdést jelezni fogom a Vízgazdálkodási Társulat felé.  
 
 
 
2.) 



 17 

Bodor Sándor: nem lehetne-e a vállalkozókat és az őstermelőket egy svédasztalos fogadásra 
meginvitálni. Talán ha közelebb kerülünk hozzájuk, akkor rendezvények alkalmával eset-
leg mi is számíthatunk az Ő támogatásukra. Én erre a célra a klubház nagytermét rendel-
kezésre bocsátom.  

 
Csáki Béla: meg kell keresni az időpontot, és utána megszervezni. Nem lenne ennek olyan 

nagy a költsége, talán erkölcsi haszna annál nagyobb. 65 fülöpjakabi székhellyel rendel-
kező vállalkozás van. Ebben nincsenek benne az őstermelők, családi gazdálkodók, csak 
azok akik a vállalkozók kommunális adóját fizetik.  

 
 Van-e más egyéb kérdés, interpelláció, 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      
 
 
  
  

 
 

 
     


