
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 18-án 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri 
József, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
dr. Mészáros László jegyző, 
Szabó Imre falugazdász, 
Dr. Ujfaludi László közoktatási szakértő  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet iskolaigazgató, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 

 
1./ 2006. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Előadó: Polgármester 

 
2./ 2006. évi zárszámadás elfogadása 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
4./ Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
     Előadó: Falugazdász 
 
5./Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 

tevékenységéről   
Előadó: Jegyző, Havas Tibor tanár 
 

6./  Döntés az általános iskola és óvoda intézmény fenntartó társulás létrehozásáról 
 Előadó: Polgármester, Dr. Ujfaludi László közoktatási szakértő, 
 
7./  Döntés a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról 
 Előadó: Polgármester  

 
8./  Gazdasági Program elfogadása 
 Előadó: Polgármester 
 
9./  SZMSZ rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző  
 

 10./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
 11./  Kérdések, interpellációk 
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12./ 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 plusz napirendként – a harmadik pontban - szerepelne a 2007. 
évi költségvetési rendelet módosítása. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó napirendi pont felvételével.  
 
I. NAPIREND:  2006. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: A 2006. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést a képviselők 

megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Van-e 
kérdés, észrevétel? (1.sz. melléklet), 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2007.(04.18.) ök. sz. rendeletét 

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

 
 

II. NAPIREND:  2006. évi  zárszámadás elfogadása 
 
Csáki Béla: A 2006. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a 

képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra. Van-e kérdés, észrevétel? (2.sz. melléklet), 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2007.(04.18.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 
III. NAPIREND:  2007. évi  költségvetési rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület 46/2007. Kt. számú határozatában 

döntött arról, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF 
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CÉDE 2007. támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Konica-Minolta 7022 
digitális fénymásoló gép, illetve nyomatató beszerzése. A határozat rendelkezik a saját 
forrás - 100.800,-Ft - biztosításáról, ezért ennek megfelelően a 2007. évi költségvetési 
rendeletünket is módosítanunk kell. Van-e kérdés, észrevétel? (3.sz. melléklet) 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2007. (04.18.) sz. ök.rendeletét 

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a 3/2007. (02.14.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 
az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
IV. NAPIREND:  Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
 
Csáki Béla: a mezőgazdaság támogatási rendszerének tapasztalatairól készült tájékoztatót a 

képviselők megkapták. Megkérdezem Szabó Imre falugazdászt, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (4.sz. melléklet) 

 
Szabó Imre: nagyon röviden a következőket szeretném elmondani: a területalapú támogatás 

igénylése már megkezdődött. Olyan különös helyzet állt elő, hogy a technikai feltételek 
már megvannak, de a rendelet megjelenése csak április 20-a után várható. A támogatás 
beadási határideje valószínűleg 2007. május 15-e lesz. Az erdősítések miatt csökken a 
támogatható terület, az új belépők miatt viszont éves átlagban, országos viszonylatban nő 
az igényelt terület nagysága. A több évre megállapított keretösszeg az Unió által fizetett 
rész, az igényelt terület növekedésével arányosan csökkentve kerül visszaosztásra az 1 ha-
ra fizetendő támogatás. Ennek összege 40.000,-Ft/ha.  Az Agrár Környezetvédelmi 
Támogatás csomagjai a napokban érkeznek meg, ezért ezeket a jövő héten lehet átvenni. 
Ez nem túl sok személyt érint, ugyanis sokan kiléptek belőle, amikor szembesültek, illetve 
tudomásukra jutott, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenniük.  

 
 Köszönöm az önkormányzat segítségét abban, hogy a munkámhoz szükséges eszközöket 

biztosítja (helyiség, fénymásoló, telefon), és a hivatali dolgozók segítségét (plakát, cikk 
stb megjelentetése). 

 
     Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Csáki Pál: az Agrár Környezetre lehet pályázni? 
 
Szabó Imre: az agrár környezetgazdálkodásra már pályázni nem lehet, csak a kifizetési 

kérelmet kell benyújtani. Jelenleg azért nincs még csomagjuk, mert ők egy lapon tudják 
majd beadni a területalapú támogatást, az agrár környezetvédelmi támogatást stb.  

 
Csáki Pál: a terület összevonás pontosan mire vonatkozik? 
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Szabó Imre: ez a birtok összevonást jelenti. Ennek lényege, hogy a rendelet az egymással 
határos földterületek vásárlásának támogatását célozza meg. A támogatás mértéke a 
vételár 20 %-a lehet.  

 
Csáki Béla: mi a tapasztalata, illetve véleménye az új felállítású agrár hivatalokról? Pozitív 

vagy negatív változások érezhetők? 
 
Szabó Imre: a változások azok érezhetők, főleg negatív. Például nagy gondunk volt az, hogy 

a hologramokat nem kaptuk meg időben. Ezt jeleztük már januárban, ennek ellenére a 
március 20-ai határidőből is kicsúsztunk. Ezek elsősorban szervezési problémák voltak. 

 Anyagi eszközökben és kisebb tárgyakban is érezzük azt, hogy a Minisztérium 
hatáskörzetében kikerültünk. Júliustól újabb változások várhatók, de erről még biztosat 
nem tudok, csak találgatások vannak. (vállalkozás formájában történő működés, 
ügyfélkapu stb.) 

 
Csáki Béla: a kistermelőknek természetes, hogy óvakodnak a génmanipulált szerek 

bevezetésétől, a nagyok viszont fel vannak háborodva, hogy nem engedélyezik. Van-e 
arról tudomásod, hogy itt a környékben használnak génmanipulált szereket? 

 
Szabó Imre: hivatalosan biztosan nem. Nem hivatalosan viszont azt mondhatom, hogyha ez 

megjelenik a környezetünkben, akkor a génmanipuláció már nehezen lesz kizárható. 
Állítólag Romániában nem veszik ilyen szigorúan ezeket a dolgokat és ott jelent is meg 
génmanipulált kukorica. Egy kis keleti szél könnyen áthozhatja hazánkba, tehát nem 
igazán lehet ellene védekezni. Csak az a kérdés, hogy mikor ismerik el hivatalosan.  

 
Polyák Tibor: a tájékoztatóban szerepel, hogy a támogatható területek csökkenek. Van-e 

olyan, aki még talán beleférne a támogatásba, de nem igényli? 
 
Szabó Imre: van. Ez esetben az a megoldás, hogy egy blokk-térképváltozás kérelmet kell 

csatolni a támogatással egyidőben, és ezen fel kell tünteti azt a területet, amelyiket 
használja.  

 
Polyák Tibor: a tájékoztatás a városokban jobb vagy rosszabb, mint nálunk? 
 
Szabó Imre: a városokban a tájékoztatás szélesebb körben megoldható, mint falun. Pl. ott a 

helyi tévé, rádió stb. Fülöpjakabon viszont-e téren sincs probléma, a hivatali dolgozók is 
készséggel segítenek pl. plakátok készítésében, Hírvivőben cikkek megjelenésében stb.  

 
Csáki Pál képviselő távozik az ülésről. 
 
Csáki Béla: van-e még kérdés, észrevétel?  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a mezőgazdaság támogatási rendszerének 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a mezőgazdaság támogatási rendszerének tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
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V. NAPIREND: Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a 
könyvtár tevékenységéről 

 
 Csáki Béla: a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár tevékenységéről 

szóló beszámolót a képviselők megkapták. Havas Tibor könyvtárkezelő a mai ülésen nem 
tudott megjelenni, így a felmerült kérdésekre én és a Jegyző Úr fogunk válaszolni. Van-e 
kérdés, észrevétel? (5. sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: a könyvtárban nincs internet-kapcsolat. Ezt a hiányosságot hogyan tudnánk 

pótolni? 
 
dr. Mészáros László: ez valóban így van, de szabadjon megjegyeznem, hogy a vele egy 

épületben lévő polgármesteri hivatalban 3 éve 2 számítógép áll internet hozzáféréssel az 
érdeklődők rendelkezésére. Ez az E-Magyarország ponttáblákkal ki is van jelölve még az 
utcán is. Az utcán átellenben, pedig a Teleház szolgáltatásai között szintén elérhető az 
internet. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező, vagy azt megszüntető települési 
önkormányzatok mozgókönyvtári és a hozzá kapcsolódó egyes közművelődési feladatokat 
többcélú kistérségi társulás keretében is elláthatnak. A mozgókönyvtári szolgáltatásban 
szerepel az internet-kapcsolat megoldása is. A szolgáltatás lényege, hogy a mostani 
könyvtáros megtartása mellett az egész megyei könyvtár állománya hozzáférhető lesz, 
illetve internet-kapcsolat is elérhető lesz a könyvtárban, de ezt egy későbbi napirendi 
pontnál – a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szólónál – ismertetni fogom.    

 
Csáki Béla: az Electro Construct Bt. - a volt I-es kertészti területen - egy 25-30 m magas 

mikrohullámú adótornyot helyez el, amely 5 méteres körzetben korlátlan internet-
hozzáférést biztosít. Ígéretük szerint intézményeinknek ingyenes internet-hozzáférést is 
biztosít. 

 
Polyák Tibor: internetre vonatkozóan a jelenlegi cégeinkkel vannak-e hosszabb távú 

hűségnyilatkozatunk? 
 
dr. Mészáros László: én úgy emlékszem, hogy az internet-szolgálatatásnál nincs 

hűségnyilatkozat. 
 
Csankovszki Tibor: a beszámolóban szerepel, hogy a könyvtár nem szerepel a nyilvános 

könyvtárak jegyzékében, ezért nem igényelhetünk további állami támogatást. Ennek mi az 
oka? 

 
Csáki Béla: a nyilvános könyvtárjegyzékbe kerülésnek vannak meghatározott kritériumai (pl. 

minimum nyitvatartási óramszám elérése, szaképesítés előírása stb.) A jelenlegi 
könyvtárkezelő az iskolai könyvtárat elláthatja, de egy nyilvános könyvtár vezetéséhez 
nem biztos, hogy elegendő a jelenlegi szakképesítése. Havas Tibor tanár úr minimális 
megbízási díjért látja el a könyvtári feladatokat, heti 2 órában. Arra az önkormányzatnak 
nincs pénze, hogy egy teljes munkaidős könyvtárost foglalkoztasson, másrészt viszont 
nincs is akkora igény.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a könyvtár 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
52/2007. Kt. számú határozata 
a könyvtár 2006. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a könyvtár 2006. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  

 
 

VI. NAPIREND: Döntés az általános iskola és óvoda fenntartó intézményi társulás 
létrehozásáról  

 
Csáki Béla: az általános iskola és óvoda fenntartó intézményi társulás létrehozásáról készült 

szakértői anyagot a képviselők megkapták. A kulturális, oktatási és sport bizottság, 
valamint a pénzügyi bizottság együttes ülésen megtárgyalta és javasolja az intézményi 
társulás létrehozását Kunszállás községgel közösen az önkormányzat társulásairól szóló 
törvény 9. §-a szerint. Átadom a szót Dr.Ujfaludi László közoktatási szakértőnek. (6.sz. 
melléklet) 

 
Dr. Ujfaludi László: a gyereklétszám függvényében az állami finanszírozás egyre csökkenő 

tendenciát mutat az óvodánál is, és az iskolánál is. Az iskolánál a 2007/2008-as tanévben 
a finanszírozás 23.814.574,-Ft ez a 2009/2010-es tanévben 21.270.030,-Ft-ra csökken. Az 
óvodánál is hasonló a helyzet, mert ott a finanszírozás a 2007/2008-as évben 10.308.600,-
Ft, mely 2009/2010-es évben 7.407.750,-Ft-ra csökken.  

 
 Az adatokat és a pedagógusok szakképesítését is megvizsgálva készült az anyag. 

Tulajdonképpen nem rossz helyzetben van az iskola. 1 nyugdíjas pedagógus van. A cél az, 
hogy növelni kellene az intézmény normatíva szerző képességét. Erre 3 megoldást tudok: 
- Minden marad a régiben, tehát külön igazgatósággal működne tovább mindkét 

intézmény. Ez a legdrágább megoldás, és ez esetben nincs megfelelő normatíva szerző 
képessége egyik településnek sem.  

- A két település közösen létrehoz egy intézményfenntartói társulást. A költségvetési 
törvény 3. számú melléklete alapján ez esetben az óvodástól a 8. osztályos tanulóig 
45.000,-Ft/fő plusz normatíva igényelhető. Ebben az esetben nem szükséges, hogy a 
gyerekek utazzanak, helyben maradnak, viszont a pedagógusok a szakos ellátás miatt 
utazni fognak. Bizonyos vagyok abban, hogy ha ez létrejön, akkor a két településről 
nem kell több pedagógust elbocsátani. (2 fő nyugdíjba megy, max. 1 főt átszerveznek 
és a létszám, így már biztosan stabil lesz.) 

- A harmadik variáció, amikor a gyerekek utaznak. Ez azt jelenti, - a jelenlegi 
osztálylétszámok szerint - hogy a 7-8. osztály átjárna Kunszállásra, onnan pedig a 2. 4. 
osztály kijárna Fülöpjakabra. Ez esetben a normatíva 70.000,-Ft/utazó gyerek.  

 
A közös fenntartású közoktatási intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szervként 
valósítható meg, amelynek fenntartója és felügyeleti szerve a Társulási Tanács. Az én 
javaslatom az, hogy a Társulási Tanácsban mindkét részről egyenlő arányban kerüljenek a 
tagok megválasztásra pl. 3-3, és a Tanács SzMSz-be mindenképpen rögzíteni kell, hogy 
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személyi kérdésekben, finanszírozási hozzájárulás kérdésében hozott döntésekhez 2/3-os, 
tehát minősített többség kelljen. Nagyon pontosan és korrekten kell meghatározni a 
döntési kompetenciát, a szavazati arányokat, mely kérdések döntéséhez kell közös 
képviselő-testületi ülés stb.  
Véleményem szerint a társulásnak önálló költségvetési szervként kellene működnie, 
önálló gazdasági vezetővel. A gazdasági vezetőt mindkét testület beszámoltathatja külön-
külön is, vagy együttes ülésen. Én úgy gondolom, hogy a társulásban csak akkor szabad 
belefogni, ha mindkét részről kölcsönös bizalom van. Véleményem szerint is a második 
variáció a legjobb.  
 
Azért volna szükséges a társulási eljárást június végéig lezárni, hogy úgy fejeződjön be az 
év, hogy a szülők is, a gyerekek is, és a pedagógusok is tudják, hogy szeptemberben 
hogyan indul a tanév. Köszönöm a figyelmüket. 
 

Csáki Béla: a pedagógus utazás elsősorban a felső tagozatos – szakos tanárokat – érinti, 
alsóban minden marad a régiben. A most dolgozó pedagógusoktól ez nem annyira idegen, 
hiszen most is van olyan, aki mindkét iskolába tanít.  

 A képviselő-testületek meghatározhatják azt, hogy mit adnak át, és maguknál tarthatnak 
bizonyos jogosítványokat? Ezt azért kérdezném, mert már volt olyan visszhang, hogy a 
társulási tanácsban is és más egyéb dologban is lakosarányosan kívánnak részt vállalni.  

 
dr.Mészáros Lászó: A helyi önkormányzatok társulásairól szóló törvény 10. §. (3) bekezdése 

kimondja, hogy „egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a felével.” 
Tehát akkor a társulási tanácsban is egyenlő arányban vehetünk részt. 

 
Dr. Ujfaludi László: ez így van. Én azért javasoltam a 3-3 főt, de természetesen lehet 4-4 is. 

Véleményem szerint ha túl sok tag van az sem igazán jó. 
 
Csáki Béla: a képviselő-testületek mibe szólhatnak bele? 
 
 Jár-e valami előnnyel, ha valamelyik intézmény tagintézmény? Kap-e valamilyen plusz 

normatívát? 
 
Dr. Ujfaludi László: gyakorolja mindkét önkormányzat a fenntartói jogokat, beszámoltatja a 

társulási tanácsot, gazdálkodási vezetőt stb. Ezek történhetnek együttes ülésen, vagy 
külön-külön is.  

 
 A tagintézmény nem jár semmi előnnyel, plusz normatívát sem lehet utána igényelni. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a jogszabály 10. §. (2) bekezdése „a képviselő-testületek 

megállapodhatnak abban is, hogy a társulási tanácsba a társulás tagjait a polgármesterek 
képviselik, és a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal vagy 
abban, hogy a költségvetési hozzájárulás arányában választanak képviselőt a társulási 
tanácsba.” Én ezt úgy értelmezem, hogy a Polgármesterek szavazati aránya a társulásban 
lakosarányosan van meghatározva. Tehát Kunszállás 60 %, Fülöpjakab 40 %. A (3) 
bekezdés pedig a következőket írja „egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok 
több mint a felével.” Ez így hogyan oldható meg? 

 
dr. Mészáros László: a 10. §. (2) bek. a több önkormányzat által alakított nagyobb 

társulásokra vonatkozik. Pl. a Kiskunfélegyházi Területfejlesztési Társulásra. A 
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szavazatok megoszlása ott lakosarányosan történik, így Kiskunfélegyháza önmaga 
jentősen több mint 50 %-ot kapna, de a törvény (2) bek. alapján mégis csak 50 %-os 
szavazati arányt kap. Két önkormányzatra viszont - például a mi esetünkre -  a (3) bek. 
értelmezhető.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: így már értem. A gazdasági vezetőt, bármely képviselő-

testület, a társulási tanács, vagy az intézményvezető bízza meg?  
 
Dr. Ujfaludi László: önálló költségvetési szerv lévén pályázat alapján az igazgató bízza meg.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a társulás létrehozásához, melyek azok a jogi lépések 

amelyeket meg kell tenni? 
 
Dr. Ujfaludi László: ezt pontosan tartalmazza a közoktatási törvény 88. §. (6) bek.-e, 

valamint a 121. §. tartalmazza az átszervezéssel kapcsolatos teendőket. 
  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ki szövegezi meg a társulási megállapodást, és ki hagyja jóvá? 
 
Dr. Ujfaludi László: a társulási megállapodást a két község jegyzője szövegezi meg, és a 

képviselő-testületek hagyják jóvá. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a nevelő-testületeknek és a szülői közösségeknek a társulási 

szándékkal kapcsolatosan kell véleményt nyilvánítaniuk?  
 
Dr. Ujfaludi László: igen a társulási szándékról kell véleményt nyilvánítaniuk. 
 
Csáki Béla: az igazgató egyben lehet-e az egyik intézménynek a vezetője? 
 
Dr. Ujfaludi László: egy iskola vezetője lehet a két intézmény együttes igazgatója is.  
 
Polyák Tibor: a társulási tanács tagjai a képviselő-testületből áll? 
 
dr. Mészáros László: igen, az előbb már hivatkozott törvény értelmében kizárólag települési 

képviselő, illetve polgármester lehet a társulási tanács tagja. 
 
Csankovszki Tibor: az idő rövidsége indokolja csupán azt, hogy az intézményvezető 1 éves 

megbízást kap, vagy más oka is van? Mi lenne, ha már most kiírnánk a pályázatot? 
 
Dr. Ujfaludi László: először is azt mondanám el, hogy nincs intézmény, amire a pályázatot 

ki tudnák írni, másrészt pedig ha a képviselő-testület a pályázati kiírást május közepe felé 
elküldi, az az oktatási közlönyben csak július, augusztusban jelenik meg. Leggyorsabb 
esetben is október, november körül lehetne az igazgatót kinevezni, ezért van áthidaló 
megoldásnak a 1 éves megbízatás 

 
Csankovszki Tibor: a jelenlegi igazgatónő megbízatása 4 évre szól. Ha most átszervezik az 

iskolát, akkor megszűnik a vezetői megbízatása. Jár-e ez esetben végkielégítés? 
 
Dr. Ujfaludi László: az én értelmezésem szerint a vezetői megbízatás addig tart, amíg van 

intézménye. Ha nincs intézmény, akkor nincs vezető, és nem jár a végkielégítés sem. Egy 
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átszervezés esetén a vezetői megbízatás megszűnik, de a közalkalmazotti jogviszony az 
nem.  

 
Csáki Béla: a határozatnak konkrétan miket kell tartalmaznia? 
 
dr. Mészáros László: A képviselő-testületnek állást kell foglalnia abban, hogy szándékában 

áll-e a társulás? Ki kell nyilatkoztatnunk, hogy a társulási törvény 9. §. szerinti társulás 
legyen – ez biztosítja önkormányzatunk egyenjogúságát. Polgármester úr felhatalmazását 
a társulási megállapodás aláírására, amennyiben szükségesnek tartja a testület, egyes 
részletfeltételek kikötését ( pl. elfogadhatónak tartjuk-e, hogy a másik társuló fél legyen a 
székhely település, stb.). Itt meg kell még jegyeznem azt is, hogy a döntés 
érvényességének feltétele a minősített többséggel való elfogadás.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a társulás új OM azonosítót fog kapni? 
 
Dr. Ujfaludi László: igen egy teljesen új OM azonosítót kap.  
 
Csáki Pál érkezésével ismét teljes létszámmal folytatja a képviselő-testület a munkáját.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel?  
 

Szavazásra terjesztem elő az általános iskola és óvoda fenntartó intézményi társulás 9. §. 
szerinti létrehozását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
53/2007. Kt. számú határozata 
a Fülöpjakab-Kunszállás községi önkormányzatok által  
a közoktatási alapfeladat ellátására intézményfenntartó  
társulás megalakításáról  

HATÁROZAT 
 

1. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a szándékát nyilatkoztatja 
ki, hogy Kunszállás Községi Önkormányzattal – az önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9.§ szerinti típusú – társulást hoz 
létre a közoktatási és nevelési alapfeladatok ellátására. Az intézményfenntartó 
társulásba az önkormányzat az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda elnevezésű 
intézményt kívánja bevinni.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert, hogy Kunszállás község 
polgármesterével ( vagy a képviselő-testület által erre esetlegesen megbízott 
személlyel ) dolgozza ki a társulási megállapodást és azt a lehető legrövidebb időn 
belül terjessze elfogadásra a képviselő-testület elé.  

3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Eötvös József Általános 
Iskola és Óvoda átszervezéséről szóló – e határozat 1) pontja szerinti - döntésről, a 
közoktatásról szóló mód. 1993. évi LXXIX. törvény 88.§. (6) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel, kérje ki a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített 
szakvéleményét. 
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Felelős:      Csáki Béla polgármester 
Határidő:    haladéktalanul 
 
 
VII. NAPIREND: Döntés a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról 
 
Csáki Béla: a többcélú kistérségi önkormányzati társulás létrehozása tárgyában készült 

előterjesztést a képviselők megkapták, a bizottságok együttes ülésén megtárgyalásra 
került, és javasolják elfogadásra. A következő feladatok kerülnek többcélú kistérségi 
önkormányzati társulás ellátásába: területfejlesztési feladatok, egészségügyi feladatok, a 
közoktatási szakszolgálat, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti feladatok, közművelődési, 
mozgókönyvtári feladatok és a belső ellenőrzés. A közoktatási intézményi feladatokat a 9. 
§. alapján létrehozandó mikrotársulás keretében kívánja megoldani a képviselő-testület. 
(előző napirendi pont) (7. sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel?  
 
Polyák Tibor: a társulásban érintve van a házi segítségnyújtás is, melynek feladatait részben 

a tanyagondnoki szolgálaton keresztül látjuk el. A kettős feladatellátás a jövőben, hogy 
fog működni.  

 
dr. Mészáros László: abból fakad az ellentmondás, hogy régen valóban úgy szólt a szociális 

törvény, hogy a tanyagondnoki szolgálattal le lehetett fedni a teljes szociális alapfeladatot. 
2003-ban a szabályozás megváltozott, de működési engedélyező hatóságunk elfogadta 
továbbra is azt hogy önkormányzatunk a tanyagondnoki szolgálattal betakarja a teljes 
szociális alapellátást. Pillanatnyilag a szociális törvény úgy szól, hogy a kötelező szociális 
alapszolgáltatások a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, és lehetővé teszi a 60. §., 
hogy külterületi lakott helyen tanyagondnoki szolgálat működjön, és ellássa ezeket a 
feladatokat. Az elhatárolás itt van, hiszen az önkormányzatnak belterületen is biztosítania 
kell a szociális étkeztetést is és a házi segítségnyújtást is. Tehát csak látszólagos az 
átfedés, hiszen a tanyagondnoki szolgálat a külterületi rászorultakat láthatná el. Meg kell 
még jegyeznem, hogy társuláshoz való csatlakozásról lévén szó 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a többcélú kistérségi önkormányzati társulás megalakításáról 

szóló határozat-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
54/2007. Kt. számú határozat 
A Többcélú Kiskunfélegyházi kistérségi  
Társulás megalakításáról  

HATÁROZAT 
 

1. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a területfejlesztési 
feladatok többcélú kistérségi önkormányzati társulás által történő ellátását, mely 



 11 

feladatellátás a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G § 
hatálya alá tartozik. 

 
2. Az önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az egészségügyi feladatok többcélú 

kistérségi önkormányzati társulás által történő ellátását, a többcélú kistérségi 
önkormányzati társulás keretében működő Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi 
Ügyeleti Társulással, valamint Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és Gátér 
Község Önkormányzata által alapított Egészségügyi alapellátást működtető 
önkormányzati társulással. 

 
3. Az önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a közoktatási intézményi feladatok 

többcélú kistérségi önkormányzati társulás keretében történő ellátását, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
9. § alapján megalakítandó Fülöpjakab-Kunszállás intézményfenntartói mikrotársulás 
létrehozásával, melyben az önkormányzat az alábbi intézményével kíván részt venni: 
Eötvös József Általános Iskola és Óvoda.  
 

4. Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a közoktatási szakszolgálat (ezen belül: 
a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) 
feladatainak többcélú kistérségi önkormányzati társulás által történő ellátását, a 
feladatok szervezésével, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának a társulás 
részéről történő megbízásával a feladatellátásra. 

 
5. Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás szociális és nappali ellátás szociális alapellátási feladatok 
többcélú kistérségi önkormányzati társulás keretében történő ellátását, az erre 
vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 120-122.§-a alapján megkötött ellátási szerződés alapján. 

 
6. Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a házi segítségnyújtás, gyermekjóléti 

feladatok többcélú kistérségi önkormányzati társulás keretében történő ellátását, az 
erre vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96-98.§-a alapján megkötött ellátási szerződés alapján. 

 
7. Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, 

vagy azt megszüntető települési önkormányzatok mozgókönyvtári és a hozzá 
kapcsolódó egyes közművelődési feladatok többcélú kistérségi önkormányzati 
társulás által történő ellátását, a Katona József Megyei Könyvtárnak, mint szolgáltató 
könyvtárnak a társulás részéről történő megbízásával a feladatellátásra. 

 
8. Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a belső ellenőrzési feladatok többcélú 

kistérségi önkormányzati társulás által történő ellátását, a többcélú kistérségi 
önkormányzati társulás saját feladatellátásában. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskun Vidékfejlesztési 
Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsban működjék közre a többcélú kistérségi társulást 
létrehozó szerződések kidolgozásában és azokat elfogadás céljából terjessze a Képviselő-
testület elé. 
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VIII. NAPIREND: Gazdasági Program elfogadása 
 
Csáki Béla: a gazdasági program megalkotását az Ötv. 91. §-a határozza meg. A 

választásokat követően a megalakult Önkormányzat áttekinti az előző évek gazdasági 
eredményeit és eseményeit, és ennek birtokában gazdasági programot készít legalább a 
választási ciklus időtartamára. 

 A gazdasági program nem egy operatív terv, nem a gazdálkodás taktikai elemeit összegzi, 
hanem több évre szóló gazdasági stratégia a település és az állampolgárok 
körülményeinek javítására. A gazdasági program a terület és településfejlesztés, valamint 
a közösségi szolgáltatások, fejlesztésének előretekintő programja, illeszkedve a regionális, 
megyei és kistérségi területfejlesztési programokhoz. 

 Az önkormányzat eddigi tevékenysége során mindig a megfontolt, stabil gazdálkodást, 
működést tartotta szem előtt, úgy is lehet mondani, hogy a kislépések taktikájával 
folyamatosan fejlődött. Infrastrukturális ellátottságunk a szennyvíz kivételével megoldott, 
intézményeink működése, az ezt biztosító vagyonállomány állapota, állaga jó – 
közepesnek mondható. Talán ennek is köszönhető, - ellentétben több környékbeli 
településsel – hogy lakosságszámunk nem fogy, stagnál. 

 Folyamatban lévő ágazati jellegű beruházások, melyhez településünk is csatlakozott és 
kötelezettséget vállalt a megvalósításban való részvételre: 
- Homokhátsági hulladéklerakó és –hasznosító megépítése /Konzorciumban 82 

településsel vagyunk/ 
- Dél-alföldi regionális ivóvíz-minőségjavító program /208 településsel vagyunk a 

konzorciumban/ 
Az önkormányzat további működése során a kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladatok feltételeit kell biztosítani elsődlegesen. Az oktatási, nevelési intézménynél 
/iskola, óvoda/ az épületek állagmegóvását, a jogszabály alapján készült intézkedési 
tervben foglaltakat kell megvalósítani.  
A településen tovább kell folytatni a viszonylag olcsó, közművesített építési telkek 
kialakítását. Ösztönözni kell a munkahelyteremtő vállalkozások ide települését. (Pl. 
elfogadható áron telephely biztosítása).  
El kell dönteni az NFT. II.-höz készített projektelképzelések prioritási sorrendjét, ehhez 
kérném a képviselő-testület javaslatait is. Az elképzelések a következők: 
szennyvízprogram megvalósítása, faluközpont felújítás (szabadidőpark, csapadékvíz), 
kerékpárút létesítése Kunszállás-Fülöpjakab között, Általános Iskola akadálymentesítése, 
Általános Iskola fűtéskorszerűsítése, nyílászáró csere, sportöltöző megépítése, belterületi 
utcák szilárd burkolattal történő ellátása, Bugac-Fülöpjakab összekötő út (fülöpjakabi rész 
megépítése, Fekete sor/, többfunkciós faluház építése.  
 
Saját bevételek növelése érdekében el kellene gondolkodni az iparűzési adó bevezetésén 
is. Erről mi a véleményük? 
 
Várom a kérdéseket, javaslatokat. 
 

Csáki Pál: a projektelképzelések prioritásánál nagyon fontosnak tartom a csapadékvíz-
elvezetés megoldását.  

 
Csáki Béla: ez szerepel a faluközpont felújításnál, de önálló projektként is lehet kezelni.  
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 Nagyon sok gyerek jár kerékpárral az iskolába, ezért én nagyon fontosnak tartom a 
Kunszállás-Fülöpjakab közti kerékpárút megépítését is. Ha ez megvalósulna, akkor a 
kerékpározás is biztonságosabb volna. Kunszállás is ezt a projektet vette az elsők közé.  

 
Bodor  Sándor: én korábban már kezdeményeztem a Falutábla kintebb helyezését. Akkor azt 

a választ kaptam, hogy a táblának az utolsó megvilágított területen kell lennie. Van arra 
valamekkora esély, hogy a közvilágítást a falu határában bővítjük? 

 
Csáki Béla: ha az új telekosztás megvalósul, akkor a közvilágítást értelemszerűen nemcsak az 

utcában, hanem a falu határában is bővítjük. Utána a falutábla is kintebb kerülhet.  
 
Bodor Sándor: én a szabadidő park kialakítását is az elsők közt rangsorolnám. 
 
Csáki Béla: további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Gazdasági Program elfogadását az elhangzottak 

figyelembevételével, mely szerint a projektötletek prioritásánál elsők közt szerepel a 
kerékpárút, csapadékvíz-elvezetés, szabadidő park kialakítása.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:   
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
55/2007. Kt. számú határozat 
Gazdasági Program elfogadása 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód, 1990. évi LXV. törvény 91.§-a 
alapján elkészített Gazdasági Programot elfogadja. 
 
 
IX. NAPIREND: SZMSZ rendelet módosítása  
 
Csáki Béla: az SZMSZ rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők 

megkapták, az ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Átadom a szót dr. 
Mészáros László jegyzőnek. (8.sz. melléklet) 

 
dr. Mészáros László: az önkormányzati törvény előírja, hogy az alakuló üléstől számított 6 

hónapon belül felül kell vizsgálni az SZMSZ-t. A novemberi ülésünkön azokat a 
mellékleteket módosítottuk, amelyek a képviselő-testület tagjainak és bizottságainak nevét 
és összetételét, illetve a testületi ülések időpontját tartalmazta. Jelen rendelet-tervezet 
módosítására főleg az államháztartási és az önkormányzati törvény rendelkezéseinek 
2003-2006. években bekövetkezett változásai alapján került sor. Ismertetem a rendelet-
tervezet módosításait. Köszönöm a figyelmet, ha kérdés, javaslat merülne fel szívesen 
rendelkezésre állok. 

 
 Érdemi kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat SZMSZ-éről szóló rendelet 

elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2007. (04.18.) sz. ök.rendeletét 

a Fülöpjakabi Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 5/2003.(03.27) Ök. sz. rendeletének módosításáról. 

 
 

X. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: az Intézményi Minőségirányítási Programról készült előterjesztést a képviselők 

megkapták. Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek.  
 
dr. Mészáros László: a közoktatási és a közalkalmazotti törvény módosításai miatt az Eötvös 

József általános iskola és óvoda intézményi minőségirányítási programját ki kell 
egészíteni. Röviden ismertetem az Igazgatónő által készített előterjesztést. (9. sz. 
melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az Intézményi Minőségirányítási Program 

kiegészítésének jóváhagyását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
56/2007. Kt. számú határozat 
Intézményi Minőségirányítási Program jóváhagyása 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József általános iskola és 
óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának kiegészítését jóváhagyja.  
 
2.) 
Csáki Béla: a fülöpjakabi 34. sz. dűlőút lakosai azzal a kéréssel fordulnak az Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez, hogy dűlőutakra – a célforgalom kivételével -  a gépjárművel, 
mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel történő behajtást megtiltani szíveskedjenek. 
Indoklásuk: a dűlőutat a saját költségünkre és munkájukkal hozták rendbe, ezért az út 
állapota és az ott lakók nyugalma érdekében szükségesnek tartják lakóhelyükön a nem 
célforgalmi közlekedés megszüntetését. Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
dr. Mészáros László: a közutak kezeléséről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a helyi  

közutak az önkormányzat tulajdonába vannak. A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület 
gyakorolja. Azt azért szeretném elmondani, hogy a közút közterület, bárki közlekedési 
céllal használni jogosult. Ha korlátozást kíván az önkormányzat mégis eszközölni, annak a 
Kresz. szabályaival összhangban kell történnie. Ha szükségesnek tartja a Testület a 
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korlátozást a mindkét irányból behajtani tilos táblát javaslom elhelyezni, kivéve 
célforgalom kiegészítő táblával.    

 
Bodor Sándor: ezt nem nagyon tudjunk betartatni, hiszen mindenki érvelhet azzal, hogy 

célforgalomra használja az utat.  
 
Szénási Zoltánné: a kérelmezővel én is beszéltem, és elmondta, hogy a személyautókkal 

nincs bajuk, elsősorban a traktorokkal és a nagy járművekkel van gondjuk.  
 
Bodor Sándor: akkor elég lenne mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos táblát kitenni.  
 
Csáki Béla: egy tábla költsége 8-10 eFt között van. Ennek költségeit ki állja?  
 
Szénási Zoltánné: lehet, hogy a lakosok vállalják a táblák költségeit.  
 
Csáki Béla: erről a kérelmezővel nem beszéltünk. Akkor olyan határozatot kellene hoznunk, 

hogy az út tulajdonosa hozzájárul mezőgazdasági vontatóval behajtani tábla 
elhelyezéséhez, de a költségeket nem tudja vállalni. Van-e más javaslat? 

 
 Szavazásra terjesztem elő, hogy az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a 34-es 

dűlőútnál a mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos tábla elhelyezéséhez, de a 
költségeket nem tudja vállalni.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
57/2007. Kt. számú határozat 
34-es dűlőúton kressztábla elhelyezése 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az út tulajdonosa hozzájárul a 
34-es dűlőúton mezőgazdasági vontatóval behajtani tábla elhelyezéséhez, de a beszerzés 
költségeit nem tudja vállalni.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: Benkő Éva táborvezető azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 

Dulity Tibor Alkotótábor megrendezéséhez anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. 
Mint ismeretes a 2007. évi költségvetésünkben támogatásokra pénzt biztosítani nem 
tudtunk, ezért forrás hiány miatt javaslom a kérelem elutasítását. Van-e más javaslat? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Dulity Tibor Alkotótábor megrendezéséhez kért, anyagi 

támogatásra irányuló kérelem elutasítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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58/2007. Kt. számú határozat 
Dulity Tibor Alkotótábor kérelme 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Dulity Tibor Alkotótábor megrendezésére 
kért anyagi támogatásra vonatkozó kérelmét – forrás hiányában - elutasítja.  
 
4.) 
Csáki Béla: Konkoly Julianna Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12. szám alatti lakos azzal a 

kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 2007. május 17-től 2007. május 21-ig, 
lakodalom céljára, a Klubház-Teleház udvarára területfoglalási engedélyt kiadni 
szíveskedjenek. Erre van egy rendeletünk, melyben 20.-Ft/nap/m2 díj van meghatározva. 
Általában két egész napot szoktunk figyelembe venni. 160 m2-es sátort állítanak fel, tehát 
6.400.-Ft-ot kell fizetniük.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Konkoly Julianna közterület-foglalási engedély iránti kérelem 

elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
59/2007. Kt. számú határozata 
Konkoly Julianna közterület-használatáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Konkoly Julianna 
Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12. szám alatti lakos számára, hogy 2007. május 17-től 2007. 
május 21-ig családi rendezvény céljára igénybe vegye a Klubház-Teleház udvarát, mint 
közterületet. A közterület használati díját 6.400.-Ft összegben állapítja meg.  
Kérelmező 160 m2–es lakodalmi sátor felállítására, és a közterület használatára is jogosult a 
rendezvény során.  
 
  
5.) 
Csáki Béla: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a települési rendezvények 

támogatására. Tavaly az augusztus 20-i Szent István és az „Új kenyér” Ünnepe 
rendezvényre adtuk be a pályázatot. Én most is javasolnám az augusztus 20-i falunapi 
rendezvényre történő benyújtást. Ismertetem a pályázati kiírást. 10. sz. melléklet  

 
 Mi a véleménye, javaslata a képviselő-testületnek. 
 
Bakró Tibor: én javasolnám, hogy több rendezvényre adjuk be a pályázatot. Az 

önkormányzat az augusztus 20-i Falunapi rendezvényre, az Alfa ’94. Szabadidős Klub 
pedig a szüreti bálra.  

 
Bodor Sándor: én támogatom a két pályázat benyújtását. 
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Csáki Béla: milyen nagyságú támogatást jelöljünk meg. 100-100 ezer forintot? Nem 

szerencsés túl magas összeget sem, mert a nagyobb összeget a több napos rendezvényekre 
adják.  

 
Bakró Tibor: akkor legyen 100.000-100.000,-Ft összegű támogatás igénylése. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Önkormányzat által kiírt 

pályázaton való részvételt. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
60/2007. Kt.sz. határozat  
A rendezvények támogatására a BKM-i Önkormányzat  
által kiírt pályázaton való részvételről 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2007. 
évi rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
A „Falunapi programok 2007. augusztus 20.” elnevezésű rendezvény lebonyolításához, 
konkrétan egy légvár egész napos bérleti költségének fedezésére kívánja a Képviselő-testület 
a pályázaton nyert összeget fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen:    350.000 Ft. 
- Ebből a légvár bérleti díja:      100.000 Ft 
 
Pályázati önerő:       250.000 Ft, 
A pályázat útján igényelt összeg:     100.000 Ft. 
Összesen:         350.000 Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges 250.000,- Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás 
miatti különbözetet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az önkormányzat 
biztosítja.  
Felelős: Csáki Béla 
Határidő: 2007. április 28.  
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az Alfa ’94. Szabadidős Klub pályázatának 
támogatását. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
61/2007. Kt. számú határozata 
az Alfa ’94. Szabadidős Klub 
pályázatának támogatásáról 
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HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton támogatását fejezi ki az Alfa 
’94. Szabadidős Klubnak – a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2007. évi rendezvények 
támogatására kiírt felhívására – „Szüreti felvonulás és bál Fülöpjakabon 2007.” címmel 
benyújtandó pályázata kapcsán. 
 
A szüreti felvonulás Fülöpjakabon messze módban gyökerező hagyomány, 1995. óta minden 
évben az Alfa ’94. Szabadidős Klub szervezi. A település hagyományőrző tevékenységének 
szerves részévé vált, mind Fülöpjakab, mind Kunszállás rendezvény-naptárában jelentős 
ünnepet képvisel. 
 
6.) 
Csáki Béla: Tájékoztatók: 
 

- A Munkaügyi Központon keresztül – pályázati forrás keretében – két közmunkás 
foglalkoztatására lenne lehetőség 3 hónapos időtartamra. Munkabérük 70 %-át 
támogatásból kapnák, az önkormányzatnak pedig a 30 %-ot kellene hozzátennie. Mi 
erről a véleményük?  

 
Bodor Sándor: véleményem szerint most ne alkalmazzunk közmunkásokat. Egyrészt most 

nincs erre plusz pénzünk, másrészt pedig ezek a munkások nem dolgoznak valami 
lendületesen.  

 
A képviselő-testület többsége egyetértett Bodor Sándor képviselővel, és hasonló véleményt 
nyilvánított.  
 

- Szombaton (április 21-én) lesz a Föld Napja. Holnap hozzák ki a mellényeket, 
kesztyűket és zsákokat. Kérem, aki tud jöjjön el. 

 
- Szintén szombaton (április 21-én) lesz az Idősek Napja. Az előkészületek rendben 

folynak. Szintén azt kérném, hogy aki tud jöjjön el.  
 
Csáki Béla: van-e más egyéb kérdés, észrevétel? 
 
XI. NAPIREND: Interpelláció 
 
Interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
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  


