
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 6-án 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, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 

 
1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulást megalapító megálla-

podás-tervezet elfogadásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
2./   Egyebek 
       Előadó: Polgármester 
 
3./   Kérdés, interpelláció 
 
 
 

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: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi társulást 

megalapító megállapodás-tervezet elfogadásáról 
 
 
Csáki Béla: a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás” Társulási 

Megállapodásának jóváhagyása tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. 
Az anyaggal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? (1.sz. melléklet) 

 
dr. Mészáros László: én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az érvényes döntéshez a képvise-

lők minősített többségű szavazata szükséges.  
 
Csankovszki Tibor: a megállapodás-tervezet végén szerepel a társuláshoz való csatlakozás 

és kiválás. Számomra nem teljesen világos az, hogy a kiválás az egész társulásból, vagy 
csak az egyes feladatellátásból történő kiválásra vonatkozik. 

 
Csáki Béla: az egész társulásból való kiválásról van szó. A Társulásból kiválni a naptári év 

utolsó napjával lehet, a kiválási szándékról a tagönkormányzat képviselő-testülete 6 hó-
nappal korábban köteles döntést hozni.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a többcélú kistérségi társulás a közoktatást a pedagógiai szak-
szolgálattal érinti. Jelenleg Fülöpjakab – területileg – a Kiskunhalasi Nevelési Tanácsadó-
hoz tartozik, ezért az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy a jövőben gyermekek 
szakértői vizsgálatát a Kiskunfélegyházi Nevelési Tanácsadó végezze? 

 
Csáki Béla: erre egyértelmű választ nem tudok adni, az biztos, hogy ez lenne a logikus. A 

következő társulási ülésen mindenképpen rákérdezek erre a kérdésre is.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha megalakul a többcélú kistérségi társulás, akkor a következő 

testületi ülésen már sor kerül a fülöpjakabi intézmény Alapító Okiratának módosítására is? 
 
Csáki Béla: a társulás megalakulásának, illetve ezt követően a szükséges feladatok elvégzé-

sének külön menete van, melyet jogszabály ír elő.  
  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha az Intézmény Alapító Okiratából kikerül a pedagógiai 

szakszolgálat, akkor az ezzel foglalkozó pedagógusokkal mi lesz? Átveszik őket? Jogvi-
szonyukat meg kell szüntetni?  

 
dr. Mészáros László: a legelső társulási ülésen hangzott el, hogy jogutódlással kerül az ő 

jelenlegi jogviszonyuk az önkormányzattal megszüntetésre, és azonnal automatikusan át 
fogják őket venni a társulás által fenntartott intézménybe. Erre azonban jogi garanciát az 
előterjesztésben nem láttam. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi társulást megala-
pító megállapodás-tervezet elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
81/2007. Kt. számú határozata 
„Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, a „Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodását, felkéri a Polgármes-
tert, hogy a Megállapodást Fülöpjakab Község Önkormányzat nevében írja alá.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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II. NAPIREND: Egyebek 
 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület a Kunszállás-Fülöpjakab 

közti kerékpárút Fülöpjakabot érintő részének megterveztetéséről. A tervek elkészítésével 
Rácz Sándort, a Mérnöki Szolgáltató Iroda ügyvezetőjét bízta meg.  
Mint már az elmúlt ülésen is mondtam, most legjobban a kerékpárutak építésére lehet pá-
lyázatot benyújtani. 90 % a támogatás mértéke és csak 10 % az önerő. Fülöpjakabot érintő 
kerékpárút megépítése kb. 20-22 millió forintba kerülne. HBF-Hungaricum KFT. készítet-
te a Csuka-dűlői útra a pályázatot, ez a cég a kerékpárút pályázatírását is elvállalná. (Ke-
rékpárútra Kunszállás is ezt a céget bízta meg.) A pályázat benyújtásának határideje: 
2007. augusztus 30. A pályázatot kb. 1-1,2 millió forintért készítik el. (A beruházási költ-
ség 5 %-a) A kérdés az lenne, hogy nyújtsunk-e be pályázatot? Tudunk-e erre pénzt, illet-
ve önerőt biztosítani? 

 
 Mi a véleményük, javaslatuk? Átadom a szót dr. Mészáros László jegyzőnek. 
 
dr. Mészáros László: a kerékpárút tervezése, továbbá az ipari terület telekalakítása kapcsán 

felmerült, hogy milyen források állnak rendelkezésre az önkormányzatnak fejlesztési cé-
lokra. Az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről készítettem egy előterjesztést, melyet a 
képviselők az ülés előtt kaptak meg. Röviden ismertetném az írásbeli anyagot. (2.sz. mel-
léklet) 

 
 Továbbá szeretném elmondani azt is, hogy az UNIÓS pályázatok utófinanszírozásosak. 

Tehát ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy pályázik a kerékpárút megépítésére, akkor 
lesznek olyan kiadásaink – nyertes pályázat esetén is – amelyeket még az első pályázati 
pénz megérkezése előtt ki kell fizetnünk. Előre felmerülő költségek: tervezési díj, pályá-
zatírás díja, továbbá a kivitelezés egy részét is meg kell előlegeznünk. A támogatási előleg 
várhatóan nem lesz nagyobb 10-15 %-nál.  

 
      A lényeg tehát összegezve: a költségvetés tervezésekor nem szerepelt a kiadások között a 

kerékpárút beruházás (sem az önrész, sem a teljes költség). Amennyiben tehát a beruházás 
mellett dönt a képviselő-testület, kérem jelöljenek meg hozzá olyan ugyanilyen nagyságú 
bevételi forrást is ami fedezetet nyújt a költségnövekedésre. Azt – bízom benne - sikerült 
bemutatnom, hogy szabad felhasználású pénzmaradvány nem áll rendelkezésünkre. 

 Én a pillanatnyi pénzügyi helyzetben nem látok szabadon, fejlesztési célokra felhasználha-
tó összeget. Köszönöm. 

 
Csáki Béla: az UNIÓS pályázatok valóban utófinanszírozásosak, ezért kell közösen gondol-

kodnunk, Három lehetőségünk van:  
- elvetjük a kerékpárút megépítését, annak ellenére, hogy a Gazdasági Programban is a 

megvalósítandó feladatok elején szerepelt. 
- csak megterveztetjük a kerékpárutat. A terveket a későbbiek folyamán is bármikor fel-

használhatjuk. 
- megpróbálunk pályázatot benyújtani, de akkor gondolkodnunk kell azon is, hogy – az 

utófinanszírozás miatt - honnan szerzünk rá pénzt. A HBF-Huncaricum KFT – a pá-
lyázatot készítő cég – mondott olyat, hogy lehetőség van a 10 %-os önerő alapra is pá-
lyázatot benyújtani. Én egy februári értekezleten úgy hallottam, hogy azok, akik kike-
rültek a hátrányos helyzetből, azok nem jogosultak erre.  Ha a képviselő-testület, úgy 
dönt, hogy pályázatot nyújt be a kerékpárút megépítésére, akkor mindenképpen utána-



 4 

nézek annak is, hogy valóban lehetséges-e a 10 %-os önerő alapra is pályázatot be-
nyújtani. 
A másik dolog, amit szintén meg kell néznünk, hogy milyen feltételei vannak annak, 
hogy egy település ÖNHIKI-re legyen jogosult. Egyik feltétele, az biztos, hogy ipar-
űzési adónak kell lennie a településen, továbbá önállóan nem tarthat fent 1-8 évfolya-
mos iskolát és óvodát. Ez utóbbi már folyamatban van, hiszen Jakabszállással próbá-
lunk intézményi társulást létrehozni.  
 

Bodor Sándor: a pályázatírás díja mennyi? 
 
Csáki Béla: a pályázatírás költsége szintén fedezhető, ugyanis a projekt költségét úgy állítják 

össze, hogy abba beleférjen a munkadíjuk, illetve sikerdíjuk. Általában a beruházási költ-
ség 10 %-a.  

 
Bodor Sándor: ha nem lesz nyertes a pályázat, akkor mennyit kell fizetnünk? 
 
Csáki Béla: akkor nincs sikerdíjuk, csak minimális összegű munkadíjat kell fizetnünk.  
 
Szénási Zoltánné: én is nagyon szorgalmaztam, illetve szorgalmaznám a kerékpárutat, de a 

jelenlegi anyagi helyzet mellett szerintem nem szabad felvállalnunk. Gondolnunk kell ar-
ra, hogy év végén miből fogunk majd megélni, illetve ha most ennyire nincs pénz, akkor 
jövőre miből képeznénk tartalékot. Nagyon szeretném a kerékpárutat, de a jelenlegi anya-
gi helyzet miatt nem támogatom.  

 
Csáki Pál: szerintem be kell vállalnunk ezt a kockázatot, hiszen ezen a forgalmas Izsáki úton 

nagyon sok gyerek közlekedik kerékpárral. Csoda, hogy eddig még nem történt biciklis 
baleset.  

 
Polyák Tibor: nekem is az a véleményem, hogy meg kell próbálnunk a pályázat benyújtását. 

Továbbá meg kell vizsgálnunk, hogy az iparűzési adó bevezetésével mennyire tudnánk 
növelni a bevételeket.  

 
Bakró Tibor: az iparűzési adó mértéke hogyan van meghatározva? 
 
dr. Mészáros László: mértéke legfeljebb a nettó árbevétel 2 %-a  lehet.  
 
Csáki Béla: további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a kerékpárút megépítésére vonatkozó pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
82/2007. Kt. számú határozata 
Kerékpárút megépítésére vonatkozó 
pályázat benyújtása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kunszállás-
Fülöpjakab közti kerékpárút Fülöpjakabot érintő részének megépítésére pályázatot nyújt be.  
Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatírással 
kapcsolatosan a HBF-Huncaricum KFT-t bízza meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
III. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
1.) 
 
Csankovszki Tibor: internettel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy kb. mikorra vár-

ható, milyen ára lesz, és milyen sebességű? 
 
Csáki Béla: engedélyezési eljárása folyik, az átadást nyár elejére ígérték. Az internet korlát-

lan hozzáférést biztosít, különböző sebességű és az átlag csomag díja kb. 3.000,-Ft.  
 
 
2.) 
 
Bodor Sándor: a májusi testületi ülés óta még nem jelent meg a Hírvivő. Ennek mi az oka? 
 
Csáki  Béla: egy kicsit csúszunk vele, ugyanis a Jegyző Úrnak is folyamatosan értekezlete 

volt, továbbá az egyéb anyagok sem igazán érkeztek meg. Gondolom jövő héten megjele-
nik az újság.  

 
 

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a rendkívüli ülést berekesztem.  

 
 

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


