
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én 16 
órai kezdettel megtartott rendkívüli 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, 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet iskolaigazgató, 
Nagy Erika óvodavezető, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 

 
1./ A 46/2007. Kt.sz. határozat és a 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./ A közoktatási intézményi társulás létrehozásáról szóló határozat módosítása 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
 

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapí-
tom, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ rendkívüli ülés összehívására 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra. Javaslom a meghívó-
ban szereplő napirendeket megtárgyalni.  

 
 
I. NAPIREND: A 46/2007. Kt.sz. határozat és a 2007. évi költségvetési rendelet módosí-

tása 
 
Csáki Béla: átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek.  
 
dr. Mészáros László: az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület 46/2007. Kt. számú hatá-

rozatában döntött arról, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirde-
tett HÖF CÉDE 2007. támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Konica-Minolta 
7022 digitális fénymásoló gép, illetve nyomatató beszerzése. A határozatban és a költség-
vetési rendeletben 30%-os mértékű önerőt szerepeltettünk, azaz 70 % -os támogatási ösz-
szeggel számoltunk. Azonban csak 60 % jár, így az önerő összege is 30 %-ról 40 %-ra 
kell hogy emekedjék. Ennek megfelelően a 46/2007. Kt.sz. határozatunkban szereplő saját 
forrás összegét - 100.800,-Ft-ot  - 33.600,-Ft-tal kell emelnünk, valamint a 2007. évi költ-
ségvetésről szóló rendeletünk 9. számú mellékletét ( céltartalék cím ) is módosítanunk kell 
(1.sz. melléklet) a melléklet előterjesztés alapján. Az eltérést az okozta, hogy bár szerepe-
lünk a jelenleg hatályos hátrányos, leghátrányosabb és átmenetileg hátrányos kistérségeket 
felsoroló kormányrendelet mellékletében – ez a tény jogosított volna minket a 70%-os tá-
mogatási mértékre -, azonban az átmenetileg kedvezményezett kiskunfélegyházi kistérség 



 2 

esetében csak 2004. és 2005. évre volt figyelembe vehető a CÉDE pályázataink vonatko-
zásában. A hiánypótlásban tehát korrigálnunk kell a helytelen támogatási mértéket. Kö-
szönöm!  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 46/2007. Kt.sz. határozat módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének  
67/2007. Kt. számú határozat 
A 46/2007. Kt határozat módosításáról 
egybeszerkesztve az eredeti határozattal 
                  

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy 
a_Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE 2007.  
támogatásra pályázatot nyújt be. 

 
A pályázat célja: Konica-Minolta 7022. digitális Fénymásológép/nyomtató beszerzé-
se  
 
A fejlesztés megvalósulási helye: 6116. Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 
           Polgármesteri Hivatal  
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év 

Saját forrás 134.400. 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 201.600. 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 336.000 

 
 

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. ren-
delet negyedévet követő módosításakor e határozat tartalmának megfelelően módo-
sítsa az önkormányzat költségvetési rendeletét. A testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázat benyújtására. 
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Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló ren-

delet módosításának elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2007. (05.07.) sz. ök.rendeletét 

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

 
 
 
II. NAPIREND: A közoktatási intézményi társulás létrehozásáról szóló határozat         

módosítása 
 
 
Csáki Béla: a többcélú intézményi társulás létrehozásáról szóló határozatunkat módosítanunk 

kell, ugyanis Kunszállás Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván intéz-
ményi társulást létrehozni sem Fülöpjakabbal, sem mással. A félelmük valószínűleg abból 
adódott, hogy létrejön egy intézményirányító társulás önálló vezetővel, önálló gazdálko-
dással, egy társulási tanáccsal, amely közvetlenül a felügyeletet is gyakorolja, így attól tar-
tottak, hogy a képviselő-testület a működésbe kevésbé tud majd beleszólni. (2.sz. mellék-
let)  

 
 Sajnos a gyermeklétszámunk és anyagi helyzetünk miatt szükséges valamilyen intézményi 

társulásba belépni, ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk miből finanszírozni 
az oktatási intézmény fenntartását. Valamilyen megoldást találnunk kell. Beszéltem a kis-
kunfélegyházi kistérségi vezetővel és ő javasolja, hogy legalább az óvodával lépjünk be a 
társulásba. Ez esetben – 40-45 gyerekkel számolva - 1,6-1,8 millió forint plusz normatívát 
kapunk. Ez is egy mikrotársulás lenne, amely az önkormányzat társulásairól szóló törvény 
9. §-a szerint jönne létre. Tagjai pedig Kiskunfélegyháza, Gátér, Petőfiszállás és Jász-
szentlászló. 

 
 Mi erről a véleményük, javaslatuk? 
 
dr. Mészáros László: ez esetben az intézményi vagyon az önkormányzaté marad? 
 
Csáki Béla: igen az intézményi vagyon teljesen az önkormányzaté marad. 
 
Nagy Erika: a társulásba történő belépéssel a már itt dolgozó közalkalmazottak jogviszonya 

megszakad, vagy továbbra is folyamatos lesz? 
 
Csáki Béla: nem szakad meg a közalkalmazotti jogviszonya, ugyanis a társulás jogutódja lesz 

az előző szervezetnek. 
 
Polyák Tibor: az intézményvezető béréhez milyen arányban kell hozzájárulnunk? 
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Csáki Béla: ezek olyan részletkérdések, amelyekről eddig még nem volt szó, ezért egyértel-

mű választ sem tudok adni.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a munkáltatói jogkör gyakorlója hol marad és ki lesz? 
 
Csáki Béla: maradhat helyben, és az lehet akár a képviselő-testület is. 
 
Szénási Zoltánné: az iskola és az óvoda teljesen különválik? 
 
Csáki Béla: igen. 
 
Szénási Zoltánné: ha bekerül az óvoda az intézményi társulásba, akkor nem lesz létszámle-

építés? Ha lesz, akkor a végkielégítésekkel is számolnunk kell, ami lehet, hogy többe ke-
rül majd, mint amennyit nyernénk a társulással. 

 
 Elsősorban az iskola miatt merült fel az intézményi társulás létrehozása. Ha most bevisz-

szük az óvodát a kiskunfélegyházi társulásba, attól még az iskola sorsa nem oldódik meg 
és lehet, hogy a későbbiekben is előnyösebb volna mindkét intézményünkkel egy társu-
lásba belépni.  

 
Csáki Béla: Kunszállással szerettünk volna társulni, de ez meghiúsult. Az óvoda bevitele a 

kiskunfélegyházi társulásba csak egy lehetőség, és nem kötelező. A plusz normatíva miatt 
gondoltunk erre a megoldásra. Az iskolát nem szeretnénk bevinni, mert akkor az elveszíti 
az önállóságát.  

 
 A létszámleépítéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy jogszabály határozza meg, 

hogy egy csoportra hány óvodapedagógus és hány dajka alkalmazása szükséges. Nálunk 
létszámleépítésre nem kell számolni, ugyanis az óvoda a szükséges létszámmal működik. 
A 2 csoportra 4 óvodapedagógus, és 2 dajka van, nincs írnok, karbantartó, takarító stb. 
Tehát nincs mit leépíteni.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a jelenleginél – tehát minden marad a régiben - jobb megol-

dásnak tartom az óvoda bevitelét a kiskunfélegyházi társulásba, ugyanis a plusz normatíva 
csökkenteni fogja a működéshez, illetve fenntartáshoz szükséges hiányt. Ha nem találunk 
valamilyen normatíva szerző megoldást, akkor a 2008/2009-es tanévet már lehet, hogy el 
sem tudjuk indítani. 

 
dr. Mészáros László: most Kunszállással nem jött létre a társulás. A jövőt tekintve azonban 

lehet olyanon gondolkodni, hogy másik településsel létrehozunk egy ugyanilyen mikrotár-
sulást. Pl. Bugaccal, vagy Jakabszállással. Mindkét település intézménye stabilan műkö-
dik, és biztosan nem lennének beolvasztási törekvéseik.  

 
Nagy Erika: ha az óvodát bevisszük a kiskunfélegyházi társulásba, akkor van-e arra lehető-

ség, hogy abból kilépjünk. Ezt azért kérdezném, mert ha az iskolának sikerülne valame-
lyik településsel társulnia, akkor megoldható lenne-e az óvodát is ahhoz a társuláshoz vin-
ni? 
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dr. Mészáros László: minősített többséggel hozhat a képviselő-testület olyan döntést, hogy 
év végével, kilép a társulásból, de ezt a döntést 6 hónappal korábban meg kell hoznia. Te-
hát vannak korlátai, de ki lehet lépni a társulásból.  

 
Bodor Sándor: én félek a kiskunfélegyházi társulástól. Nem lehetne pl. a bugaci óvodával 

egy mikrotársulást létrehozni és jövőre az iskolával is? 
 
Csáki Béla: ehhez az kell, hogy Bugac is vagy Jakabszállás is akarja-e egyáltalán a mikrotár-

sulás létrehozását. Jakabszállás ugyan ez ügyben már keresett, de nem vagyunk velük egy 
kistérségbe, és így nem biztos, hogy jár a plusz normatíva.  

 
Bodor Sándor: ha van lehetőség Bugaccal, vagy Jakabszállással (iskolai, óvodai) intézményi 

mikrotársulást létrehozni, akkor azt minél előbb indítsuk el. Jó lenne ha már a 2007/2008-
as tanévet így tudnánk indítani.  

 
Szénási Zoltánné: nekem is az a véleményem, hogy érdeklődjünk Bugactól és Jakabszállás-

tól is az intézményi mikrotársulásról. Ha véletlenül valamelyikük támogatja, akkor minél 
előbb intézkedjünk a létrehozásról. 

 
Polyák Tibor: én is támogatom ezt a gondolatot.  
 
Csáki Pál: ha az óvodát bevisszük a Félegyházi társulásba, akkor az mennyi pénzt jelent? 
 
Csáki Béla: 1,6-1,8 millió forintot évente. 
 
Csáki Pál: ha most úgy döntünk, hogy bevisszük az óvodát a kiskunfélegyházi társulásba, de 

kiderül, hogy Bugaccal vagy Jakabszállással  is van lehetőség társulni és az óvodát is in-
kább odavinnék, akkor visszaléphetünk-e? Lesz-e annak valamilyen következménye, hogy 
mégsem csatlakozunk Félegyházához? 

 
dr. Mészáros László: ez a határozat csak egy szándéknyilatkozat lesz a társulás létrehozásá-

ra, amelyben felhatalmazzuk a Polgármester Urat, a társulási feltételek kidolgozására a 
tárgyalások során. Ezt egy kész és előterjesztett társulási megállapodásról szóló döntés 
kell majd, hogy kövesse, ez fogja ténylegesen létrehozni a mikrotársulást. Nem kerülünk 
tehát egyirányú utcába egy ilyen döntéssel. 

 
Bakró Tibor: mivel ez egy szándéknyilatkozat és visszaléphetünk nekem az a véleményem, 

hogy a plusz normatíva érdekében az óvodával társuljunk Félegyházához, ha véletlenül 
pedig sikerül Bugaccal vagy Jakabszállással létrehozni egy mikrotársulást, akkor pedig 
majd visszalépünk.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló 54/2007. 

Kt.sz. határozat módosítását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének  
68/2007. Kt. sz. határozata 
A Többcélú Kiskunfélegyházi kistérségi Társulás  
megalakításáról szóló 54/2007. Kt. számú határozat módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
Tekintettel arra, hogy Kunszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete határozatában 
elutasította a Kunszállás - Fülöpjakab iskolafenntartói mikrotársulás létrehozását, az önkor-
mányzat az 54/2007. Kt. határozatának 3. pontját a következőre módosítja: 

 
3. Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a közoktatási intézményi feladatok 
többcélú kistérségi önkormányzati társulás keretében történő ellátását, a helyi önkor-
mányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. § 
alapján létrehozandó intézményfenntartói társulással, melyben az önkormányzat az 
alábbi intézményeivel kíván részt venni: az Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
intézményből kiváló óvoda.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mikrotársulás létrehozása 
érdekében működjék közre a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás ülésein, végezze el a 
szülői szervezettel és tantestülettel az egyeztetetést, majd ennek alapján terjessze elő 
az óvódai feladatellátás átalakításáról szóló határozatot, mely tartalmazza: 

 A jelenleg meglévő többcélú intézmény alapító okiratának módosítását ( óvoda 
kiválása) 

 Az óvoda tagintézményként való csatlakozását az intézmény fenntartó társu-
láshoz, 

 A társulási megállapodás lényeges feltételeit: 
 Rendelkezést a jelenleg az óvodai feladat ellátását szolgáló vagyon to-
vábbi sorsáról, 
 Rendelkezést az intézmény óvodai feladatokat ellátó dolgozóinak mun-
kavégzésre irányuló jogviszonyáról. 

 
 
Felelős:      Csáki Béla polgármester 
Határidő:    60 nap 
 
 
III. NAPIREND: Egyebek 
 
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. Kérésük az lenne, hogy a rende-
zési tervben gazdasági iparterületként szereplő – 0235/113 hrsz-ú -  földterületből értéke-
sítene-e a képviselő-testület. Ha igen, akkor kérném a képviselő-testület hozzájárulását a 
mérnöki, tervezői munkálatok megkezdéséhez, ugyanis itt egy utcát is kell nyitnunk, illet-
ve terveznünk. Mi erről a véleményük? Van-e ennek akadálya? 
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A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul az ipari terület telekalakí 
tásához (1-1,5 hektár területre). 
 

További kérdés? 
 
Szavazásra terjesztem elő a 0235/113 hrsz-ú iparterület telekalakítását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének  
69/2007. Kt. sz. határozata 
0235/113 hrsz-ú iparterület telekalakítása 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 0235/113 hrsz-ú - rende-
zési tervben gazdasági iparterületként szereplő - földterület telekalakításának mérnöki, terve-
zői munkálatainak megkezdéséhez.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a rendkívüli ülést berekesztem.  

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                            dr. Mészáros László 
                     polgármester                                                                     jegyző  
 
        
 


