
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 27-én 14 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Polyák Ti-
bor képviselők,  
dr. Mészáros László jegyző 
Joó Endre fhgy. úr – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Rigó Imre Polgárőrvezető, 
Dékány Ferenc rendőrzászlós,  
Illés Tibor a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelés 
Közhasznú Rt. igazgatója 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 

 
1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és a Tanyavédelmi 

Szolgálat munkájáról 
Előadó: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott,  

                    Polgárőrség Vezetője, Tanyavédelmi Szolgálat képviselője  
 
2./ Homokhátsági hulladéklerakó ügyében határozatok elfogadása 
     Előadó: Illés Tibor 
 
3./ Beszámoló a Teleház-Klubház tevékenységéről  
     Előadó: Jegyző 
 

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

 
6./ 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. Cseri József és Szénási Zoltánné képviselők a mai ülésen nem 
tudtak megjelenni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, annyi 
módosítással, hogy az első két napirendet felcserélnénk. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért az első két napirendi pont felcserélésével. 
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I.  NAPIREND:  Homokhátsági hulladéklerakó ügyében határozatok elfogadása 
 
Csáki Béla: a Homokhátsági hulladéklerakó ügyében készült előterjesztéseket és határozat-

tervezeti javaslatokat a képviselők megkapták. (1sz. melléklet) Átadom a szót Illés Tibor 
Úrnak.  

 
Illés Tibor: gondolom Önökben is felmerült a következő két kérdés: 

- A veszteség miből állt össze? 2004. decemberében – két dolog miatt - alakult meg a 
Homokhátsági Regionális Zrt. Az egyik, hogy az üzemeltetést a későbbiekben ellássa, a 
másik pedig, hogy a projekt megvalósítása során az önkormányzatok helyett az önrészt 
hitelfelvétel útján biztosítsa. Ebből az egyik rész megvalósult, a másik nem. Nyílt pályá-
zatot írt ki a Zrt, a nyílt pályázatot megnyerte az ERSTE BANK, amelytől eddig 400-
500 millió forint hitelt már felvettünk. A Zrt.-t működtetni kellett, tulajdonképpen bevé-
telei – mivel tevékenységet folytatni még nem tudott - nem voltak. A 2004. 2005. és 
2006-os év folyamán állt össze ez a 26.627-Ft-os veszteség. Ebből kb. 15 millió forint 
az 1 főállású és 2 félállású dolgozó alkalmazása, a másik 10 millió forint pedig a pályá-
zatírásból és egyéb költségekből tevődött össze. Az alaptőke helyreállításához szükséges 
a tőkepótlás. A három szolgáltató – a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft., Felső-
Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft, és a Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft. – 
már írásban vállalta, hogy a Zrt-ben részvényes valamennyi önkormányzati részvényes 
helyett vállalják a pótbefizetési kötelezettség teljesítését. A befizetés még nem történt 
meg, de amint teljesítik, értesítjük az összes tulajdonost.  

- Hogyan áll a projekt? A kivitelezővel tavaly márciusban kötöttük meg a szerződést, de – 
régészeti feltárások miatt - csak decemberben tudtak a munkálatokhoz hozzákezdeni. A 
felgyői lerakónak ez év októberéig kellene elkészülnie. A kivitelező szerint legkésőbb 
üzemszerűen 2008. január-februárban üzemelni fog. Az egész rendszer – és a rekultivá-
ció is - várhatóan 2010. december 31-ig készül el. Köszönöm! Várom a kérdéseket, ész-
revételeket. 

 
Polyák Tibor: a Felgyői hulladéklerakó beindításával belterületen és külterületen is a jelenle-

gi kukák maradnak? Külterületen a dűlőutak végén továbbra is elhelyezhetők lesznek az 
1100 literes konténerek? Plusz kukákat lehet majd igényelni? 

 
Illés Tibor: ezek nem a Zrt, hanem a jelenlegi közszolgáltató feladatai. A Zrt. ugyan rendel-

kezik majd a megfelelő gépparkkal, de a felgyői hulladéklerakó beindítása után nem kö-
telező a jelenlegi közszolgáltatóval a szerződést felbontani. Annyi kikötés van, hogy 
minden önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a létrejövő regionális hulladéklerakóra 
hordja be a szemetet. 

 
dr. Mészáros László: decemberben, akkor kapunk Önöktől is hulladékszállításra vonatkozó 

árajánlatot? 
 
Illés Tibor: igen ezt decemberben meg fogjuk küldeni. 
 
Polyák Tibor: vonalkódos rendszerrel fel lesznek-e szerelve ezek a kocsik? 
 
Illés Tibor: sajnos nem.  
 
dr. Mészáros László: a szállítás heti rendszerességgel fog történni? 
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Illés Tibor: igen, heti szállítás lesz. 
 
Csáki Béla: a díjak az edényzet űrmértékéhez lesznek igazítva? 
 
Illés Tibor: igen. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonke-

zelő és Közszolgáltató Zrt. kijelölése a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt ke-
reteiben megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltató feladatainak ellátá-
sára vonatkozón előterjesztést. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
83/2007. Kt. számú határozata 
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. kijelölése a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt kereteiben  
megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltató 
feladatainak ellátására vonatkozón előterjesztést 

 
H A T Á R O Z A T . 

  
Fülöpjakab Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja „A szolgálta-
tói-üzemeltetői feladatellátásra létrehozott: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdál-
kodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató ZRt. előzetes kijelölése a Homokhátsági Hulladék-
gazdálkodási Projekt kereteiben megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer közszolgálta-
tó feladatainak ellátására” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a konzorciumban résztvevő településeken a hulla-
dékkezelési és szállítási közszolgáltatást a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató ZRt. lássa el. 

 
A ZRt-t díjjavaslata ismeretében – amennyiben a jogszabály feltételei fennállnak –  Fülöp-
jakab területén a szilárdhulladék kezelési és szállítási közszolgáltatás ellátására rendeletben 
kijelöli. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Va-

gyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. veszteségének pótlására vonatkozó részvényesi pót-
befizetési kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztést.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
84/2007. Kt. számú határozata 
a Homokhátsági Regionális HulladékgazdálkodásiVagyonkezelő 
és Közszolgáltató Zrt. veszteségének pótlására vonatkozó  
részvényesi pótbefizetési kötelezettség teljesítéséről szóló előterjesztésről  
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági  Re-
gionális Zrt.2007.május 23-ai közgyűlésén hozott 16/2007.(V.23.)sz.közgyűlési határozatban 
előírt, a részvényes önkormányzatokat terhelő, veszteségpótlás rendezésére vonatkozó pótbe-
fizetési kötelezettség előírásáról szóló rendelkezéseket. 
 
A  Képviselő-testület úgy határozott, hogy  a Homokhátsági  Regionális Zrt-ben fennálló  
50.000 Ft névértékű részvénye arányában a 26.627.000,-Ft veszteségből Fülöpjakab Önkor-
mányzatát, mint részvényes terhelő 66.568,-Ft összegű pótbefizetési kötelezettségét –  legké-
sőbb 2007.július 30.napjáig teljesíti a Homokhátsági Regionális Zrt. részére. 
 
A pótbefizetés forrása: előző évek pénzmaradványa. 
 
A ZRT-vel szemben a veszteségpótlás kötelezettsége nem terheli az Önkormányzatot, ameny-
nyiben a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft, 
és a Csongrád Városi Víz-és Kommunális Kft részvényesek legkésőbb 2007.június 30.napjáig 
a pótbefizetési kötelezettséget az Önkormányzattól átvállalják és a teljes veszteségpótlás ösz-
szeget befizetik a ZRT részére. 
 
Határidő: 2007. július 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Va-

gyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. részvényeinek átruházásával kapcsolatos elővásárlási 
jogról való lemondást. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
85/2007. Kt. számú határozata 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő  
és Közszolgáltató Zrt. részvényeinek átruházásával kapcsolatos  
elővásárlási jogról való lemondás 
 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági  Regi-
onális Zrt. részvényeinek átruházására vonatkozó vételi ajánlatokat és az elővásárlási joggya-
korlás tárgyában az alábbi döntést hozza: 
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a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörű-
en működő Részvénytársaság  (továbbiakban: Homokhátsági Regionális Zrt.) által kibocsá-
tott  részvények átruházására kötött , alábbi Részvény adásvételi szerződések vonatkozásában 
a vételi felhívást (szerződéses feltételeket) megismerte, elővásárlási jogát nem kívánja gya-
korolni, arról kifejezetten lemond: 
 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (Cg.03-09-110999) 6400 Kiskunhalas, Sze-
gedi u.4. szám alatti székhelyű társaság tulajdonában álló alábbi részvények   Kiskunhalas 
Város Önkormányzata részére történő átruházására vonatkozóan: 
 
 1 darab 10.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló, elővásárlási jogot 

biztosító elsőbbségi részvény és 
 219 darab, egyenként 10.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított névreszóló törzs-

részvény, 
 Összesen: 220 darab , egyenként 10.000,-Ft névértékű, mindösszesen 2.200.000,-Ft 

névértékű részvény átruházása névértéken. 
 
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (Cg.03-09-109760) 6521 Vaskút, Kossuth 
Lajos u.90. szám alatti székhelyű társaság tulajdonában álló alábbi részvények  Baja Vá-
ros Önkormányzata részére történő átruházására vonatkozóan: 
 
 1 darab 10.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló, elővásárlási jogot 

biztosító elsőbbségi részvény és 
 239 darab, egyenként 10.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított névreszóló törzs-

részvény, 
 Összesen: 240 darab , egyenként 10.000,-Ft névértékű, mindösszesen 2.400.000,-Ft 

névértékű részvény átruházása névértéken. 
 

Csongrád Városi Víz- és Kommunális Kft. (Cg.06-09-003054) 6640 Csongrád, Erzsé-
bet u.25.szám alatti székhelyű társaság tulajdonában álló alábbi részvények  Csongrád Vá-
ros Önkormányzata részére történő átruházására vonatkozóan: 
 
 1 darab 10.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló, elővásárlási jogot 

biztosító elsőbbségi részvény és 
 199 darab, egyenként 10.000,-Ft névértékű, nyomdai úton előállított névreszóló törzs-

részvény, 
 Összesen: 200 darab , egyenként 10.000,-Ft névértékű, mindösszesen 2.000.000,-Ft 

névértékű részvény átruházása névértéken. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jogról történt le-
mondásra vonatkozó nyilatkozatot megadja a Homokhátsági Regionális Zrt., illetve a rész-
vény átruházással érintett részvényesek felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
II. NAPIREND: Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről a Polgárőrség, és a 

Tanyavédelmi Szolgálat munkájáról 
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Csáki Béla: a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról készült 
előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem az érintetteket, hogy az anyagot kí-
vánják-e kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Joó Endre: magát a beszámolót nem kívánom kiegészíteni. Annyit szeretnék elmondani, 

hogy 2006. június 18-ától a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetője Timafalvi 
László rendőr alezredes úr, a Közrendvédelmi Osztály vezetője pedig Csordás József 
rendőr alezredes úr lett. Köszönöm. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 

 
dr. Mészáros László: a Megyei Gyámhivatal felé évente két alkalommal jeleznem kell, a 

Fülöpjakab Községben kiskorú által, illetve kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmé-
nyek, szabálysértések számát, fajtáját. Erre vonatkozóan vannak-e adatok az önök nyil-
vántartásában? 

 
Joó Endre: közvetlen 100 %-os adatokkal a rendőrség sem rendelkezik. A tartás elmulasztá-

sát, és egyéb bűncselekményeket ki tudom gyűjteni, de szerencsére kiskorú bántalmazása, 
szexuális zaklatása nem jellemző a községben, de még az illetékességi területünkön sem. 

 
Bodor Sándor: kistérségen belül milyennek mondható Fülöpjakab bűnügyi helyzete? 
 
Joó Endre: a bűncselekmények és a szabálysértések száma alapján is azt mondhatom, hogy 

az egyik legbiztonságosabb és legnyugodtabb település.   
 
Polyák Tibor: a környezetkárosítás milyen bűncselekményt takar? 
 
Joó Endre: ezzel a bűnügyi osztály foglalkozott, ezért pontos választ nem tudok adni. Vagy 

hulladéklerakás történt, vagy esetleg védett állat élőhelyét bolygatták meg. Mindenképpen 
utánakérdezek, és tájékoztatni fogom a Polgármester Urat.  

 
Csáki Béla: a képviselő-testület nevében is szeretném megköszönni a Rendőrkapitányságnak, 

hogy a gyermeknapon a megye tulajdonát képező mobil közlekedési parkot községünkbe 
is kitelepítették. 

 
 Június 1-jétől lakott területen kívül kötelező a kerékpárosoknak a láthatósági mellény 

használata. Szeretnénk ebből nagyobb mennyiséget beszerezni, mivel nagyon sok gyerek 
kerékpárral jár iskolába. Költségeit megpróbáljunk a vállalkozók adományaiból finanszí-
rozni.  

 A kerékpárosok biztonságosabb közlekedése érdekében döntött a képviselő-testület arról, 
hogy pályázatot nyújt be kerékpárútra. Ha ez megvalósul, akkor a kerékpáros gyerekek is 
sokkal biztonságosabban járhatnak iskolába. 

 
 Múlt év folyamán készült el a falu központjában kialakított gyalogátkelőhely. Ezzel kap-

csolatosan ugyan megoszlottak a vélemények, de az biztos, hogy a bolt előtt rendezettebb 
a közlekedés. Itt került sor egy tükör elhelyezésére is.  

 
 Kunszállás-Bugac-Fülöpjakab község közösen szerzett be egy sebességmérő berendezést. 

Én úgy gondolom, hogy majd ez is segít abban, hogy valamelyest csökkenjen a gyorshaj-
tás és ebből adódóan a balesetek száma.  
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 Körzeti megbízottunk jelenleg betegállományba van, ezért olyan kérésünk volna, hogy 
amíg nem gyógyul meg addig Kiskunfélegyházáról, vagy valamelyik szomszédos telepü-
lésről időnként vezényeljenek ide is rendőrt.  

 
 Összességében elmondhatom, hogy Fülöpjakab nem tartozik a bűnügyileg fertőzött tele-

pülések közé, a közrend, közbiztonsága jónak mondható. A körzeti megbízott munkájával 
elégedettek a lakosok is és mi is. Köszönjük az együttműködő munkát. 

 
Bakró Tibor: a körzeti megbízott személyében várható-e változás? 
 
Joó Endre: erről még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Molnár Úr jelenleg betegállományban 

van, ha a nyugdíjazása elindul, akkor azonnal intézkedni fogunk. Azt megígérhetem, hogy 
a község nem marad körzeti megbízott nélkül.  

 
Csáki Béla: a rendőrség munkájával kapcsolatosan van-e még kérdés, észrevétel? Ha nincs, 

térjünk át a Polgárőrség munkájára. Megkérdezem Rigó Imre polgárőrvezetőt kívánja-e az 
anyagot kiegészíteni? 

 
Rigó Imre: a tájékoztatóban is szerepel, hogy 2007-ben önállóan pályáztunk és 200.000,-Ft-

ot nyertünk az NCA-tól. A pályázatot Bodor Sándor készítette el, amit szeretnék a képvi-
selő-testület előtt is megköszönni. 

 
Bodor Sándor: a Polgárőrségben milyen a szolgálati fegyelem? 
 
Rigó Imre: általában jónak mondható.  
 
Polyák Tibor: térfigyelő rendszerre nem sikerült még pályázati pénzt nyerni? 
 
Bodor Sándor: korábban már volt erre pályázat benyújtva, de sajnos nem nyertünk. Ez nem 

folyamatos pályázati kiírás, természetesen azt figyeljünk, hogy hol lehet térfigyelő rend-
szerre pályázatot benyújtani.  

 
Polyák Tibor: az üzemanyagköltséget miből tudják fedezni? 
 
Rigó Imre: természetesen az NCA-tól nyert pályázati pénzből, valamint az előző évek tarta-

lékából.  
 
Bakró Tibor: a fülöpjakabi Polgárőrség tagja a Kiskun Polgárőr Társulásnak. Ennek van va-

lami haszna? 
 
Rigó Imre: ha őszinték akarunk lenni, akkor elmondhatom, hogy ennek nagyon sok haszna 

még nem volt.  
 
Bodor Sándor: közös együttműködésről is szó volt a Kiskun Polgárőr Társuláson belül. Ez 

eddig abban nyilvánult meg, hogy 2 éve Félegyházán a Megyei Polgárőrnap alkalmából a 
környező településektől kértek segítséget. Pl. forgalomirányításra. Ezen kívül egy közös 
pályázaton vettünk részt, sajnos eredménytelenül.  
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 Néhány hónapja volt egy értekezletünk, amelyen a gesztor szervezet vezetőjétől számon 
kértük, hogy mit csinált eddig. Sajnos ő is csak ezt az egy pályázatot emelte ki. Lényegé-
ben tehát semmi haszna ennek a társulásnak.  

 
dr. Mészáros László: tavalyi évben két választás is volt, ezért szeretném mind a rendőrség-

nek, mind pedig a polgárőrségnek megköszönni a szavazóhelyiségek őrzésében és a sza-
vazás biztosításában végzett közreműködést.  

 
Csankovszki Tibor: megoldható-e az, hogy ha az adott napon nem tudunk elmenni szolgá-

latba, akkor helyette egy másik „lyukas” napon teljesítenénk a szolgálatot? 
 
Rigó Imre: minden megoldható csak tudjak róla. 
 
Csankovszki Tibor: a vezetőség ifjú polgárőr mozgalom beindítását tervezte. Ez ugyan meg-

hiúsult, azonban én továbbra is szorgalmaznám a beindítást. 
 
Rigó Imre: teljesen nem mondtunk le róla, megpróbáljuk a tagokat is meggyőzni ennek fon-

tosságáról.   
 
Csáki Béla: a polgárőrség munkájával kapcsolatosan van-e még kérdés, észrevétel? Ha nincs, 

térjünk át a Tanyavédelmi szolgálat munkájára. Átadom a szót Dékány Ferencnek a ta-
nyavédelmi szolgálat képviselőjének? 

 
Dékány Ferenc: annyit szeretnék elmondani, hogy személyi változás történt, jelenleg a ta-

nyavédelmet Lénárt József koordinálja. Örömmel mondhatom el azt is, hogy pályázaton 
1.200.000,-Ft-ot nyertünk, melyből 10 db új mobiltelefont vásárolunk, valamint a régiek 
(147 db) feltöltésre kerülnek. Köszönöm. Várom a kérdéseket, észrevételeket. 

 
Csankovszki Tibor: lényegében mi a különbség a tanyavédelem és a polgárőrség munkája 

között? 
 
Dékány Ferenc: lényeges különbség nincsen, hiszen mindkettőnek elsődleges célja a bűn-

megelőzés, illetve jelzésadás.  
 
Polyák Tibor: a telefonok le vannak-e még kódolva? 
 
Dékány Ferenc: nincsenek már kódolva, egyénileg is szabadon használhatók, illetve feltölt-

hetők.  
 
Csáki Béla: van-e még más kérdés, észrevétel? Szót ejtettünk a rendőrség, a tanyavédelem és 

a polgárőrök munkájáról is. Hiszem, hogy ha a lakosság látja, hogy a településen külön-
böző védelem van, akkor nyugodt lesz a hangulat, és községünk továbbra sem tartozik 
majd a bűnügyileg fertőzött települések közé.  

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és 
a Tanyavédelmi szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és a Tanyavédelmi 
szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
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III. NAPIREND: 
 
Csáki Béla: a Teleház-Klubház tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők megkapták. 

Megkérdezem dr. Mészáros László jegyzőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Mészáros László: a Teleház Fülöpjakab egyik legfontosabb közművelődési, közösségi 

színtere. Az önkormányzat vállalt feladatai közé tartozott 2007. február végéig az üzemel-
tetése. A szolgáltatások köre a korábbi évek hagyományainak megfelelő volt: 
- internet és számítástechnikai szolgáltatás, irodai szolgáltatások (fénymásolás, laminá-

lás, fűzés, szkennelés stb.), 
- árusítások, rendezvények lebonyolításához helyiségbérlet stb. 

 
Röviden ismertetem az előterjesztésben szereplő pénzügyi feltételek alakulását, valamint a 
személyi feltételekben bekövetkező változásokat. (3.sz. melléklet) 
 
2007. március 1-től a kezdődően a Teleház üzemeltetését a Konleon Kft. vette át. Átadom 
a szót Bodor Sándornak. Köszönöm.  
 

Bodor Sándor: 3 hónap telt el mióta a Klubház-Teleházat a Konleon Kft. üzemelteti, és az 
eddigi tapasztalat – amire számítottunk is -, hogy a bevételek éppen hogy csak fedezik a 
kiadásokat. Ezt tudtuk és csak azért vállaltuk fel ezt a feladatot, hogy Fülöpjakab egyik 
legfontosabb közművelődési közösségi színtere megmaradjon.  

 Eddigi beruházásaink: folyosó, vízrendszer korszerűsítése, a vízmelegítő szakszerű bekö-
tése, továbbá büfé üzemeltetésére kértünk engedélyt. Ez előreláthatólag csak szeptember-
től fog üzemelni. Köszönöm. 

 
Csankovszki Tibor: mi az ami miatt a Konleon Kft. nullásan tudja üzemeltetni a Klubház-

Teleházat, az önkormányzatnak pedig veszteséges volt? 
 
Bodor Sándor: ez a munkabér. Az önkormányzat közhasznú munkaerőt alkalmazott, akinek 

szerződése 2007. június 30-ig szólt. A KFT. külön nem kívánja ezt a munkakört betölteni, 
megoldjuk családon belül. Tehát a munkabért megspóroljuk.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

A Teleház Fülöpjakab egyik legfontosabb közművelődési, közösségi színtere. Az önkor-
mányzat vállalt feladatai közé tartozott 2007. február végéig az üzemeltetése.  Mivel nem 
tudta az önkormányzat tovább működtetni, átadta az üzemeltetést a Konleon Kft.-nek. A 
szolgáltatások köre továbbra is megmaradt pl. számítástechnikai, irodai szolgáltatások, 
családi rendezvények lebonyolítása stb.  
 
Szavazásra terjesztem elő a Teleház-Klubház 2006. január – 2007. február 28. időszaki te-
vékenységéről szóló előterjesztés elfogadását. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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86/2007. Kt. sz. határozata 
A Teleház-Klubház beszámolójáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Teleház-Klubház 2006. január – 
2007. febuár 28. időszaki munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
 
IV. NAPIREND:  Egyebek 
  
1.) 
dr. Mészáros László: a szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló szóló előterjesztést a kép-

viselők megkapták. Ezt röviden szóban is ismertetném. (4. sz. melléklet) 
 
 A szociális bizottság javaslata: a szociális nyári gyermekétkeztetést 2007. 08.13 – 24-ig 

terjedő időre (melynek körülbelüli összege 44.100,-Ft) nem kívánja megfinanszírozni. A 
rendelkezésre álló összegből próbáljuk meg kigazdálkodni a fennmaradó 9 napot. Van-e 
kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális nyári gyermekétkeztetést. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
87/2007. Kt. sz. határozata 
Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Kormány 
126/2007.(VI.1.) rendeletében meghirdetett a szociálisan rászoruló gyermekek részére a napi 
egyszeri meleg étkezést biztosító programjában.  
2007. augusztus 13-tól 24-ig terjedő időre már nem futja az állami támogatás. Ezt a képviselő-
testület saját költségvetése terhére nem finanszírozza meg. A fennmaradó 9 napot a rendelke-
zésre álló összegből kell kigazdálkodni. 
  
 
2.) 
dr. Mészáros László: az iskolatej programban való részvétel folytatásáról készült előterjesz-

tést szintén megkapták a képviselők. 2007. második félévére megérkezett az iskolatejre vo-
natkozó ajánlat. Eszerint a tejet változatlan, a kakaót 8 %-al magasabb áron tudja szállítani a 
Sole-Mizo Zrt. A támogatás mértéke várhatóan nem fog emelkedni, így az önkormányzat 
saját költsége 559.640,-Ft lesz. (5.sz. melléklet)          

 
 Annak érdekében, hogy csak a szükséges mennyiségű kakaót és tejet rendeljük meg, kellene 

készíteni egy felmérést a diákok szülei körében. 
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Csankovszki Tibor: ez a felmérés már megtörtént.  
 
Bodor Sándor: az iskolatej rendelés milyen időközönként történik.  
 
dr. Mészáros László: félévenként új FVM rendelet van a támogatásokról, negyedévenként, 3 

havi ciklusokra kötünk mindig új szerződést. 
 
Polyák Tibor: az államtól kapott támogatás összege folyamatosan csökken? A teljes költség 

és a kapott támogatás összege ezt mutatja.  
 
dr. Mészáros László: a támogatás mértéke nem csökken, a nagyobb különbség abból adódik, 

hogy ahogy emelkedik az ár nem követi a támogatás tényleges mértéke. Kétféle módon ke-
rül ugyanis a rendeletben meghatározásra a támogatás összege: egyszer meghatározza a vé-
telár százalékában  jogalkotó ( 100% az iskolások esetében, a közösségi rendelet mértékéig 
az óvodások esetében), beépített azonban egy olyan korlátot is, hogy a támogatás mértéke 
nem lehet magasabb 15 Ft/dl –nél Tehát a támogatási arány változatlan %-os támogatás 
mellett mégis tud csökkenni.  
 
További kérdés, észrevétel? 
 

A képviselő-testület továbbra is részt vesz az iskolatej programban, de a megrendelés a szülők 
által aláírt nyilatkozatok alapján fog történni. 
 
 
3.) 
Csáki Béla: Pöszmet Sándor Fülöpjakab, Tanya 380. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul 

a képviselő-testülethez, hogy 2007. július 12-től 2007. július 15-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 Pöszmet Sándor Fülöpjakab, Tanya 380. szám alatti lakos köz-

terület-foglalási engedély iránti kérelem elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
88/2007. Kt. számú határozata 
Pöszmet Sándor közterület-használatáról 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Pöszmet Sándor Fülöpja-
kab, Tanya 380. szám alatti lakos számára, hogy 2007. július 12-től 2007. július 15-ig családi 
rendezvény céljára igénybe vegye a Klubház-Teleház udvarát, mint közterületet. A közterület 
használati díját 6.400.-Ft összegben állapítja meg.  
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Kérelmező 160 m2–es lakodalmi sátor felállítására, és a közterület használatára is jogosult a 
rendezvény során.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a települési rendezvények támo-
gatására. 2007. áprilisában az augusztus 20-i „Falunapi rendezvényre” adtuk be a pályá-
zatot. A pályázaton 100.000,-Ft-ot nyertünk. A szervezőknek és az oktatási, kulturális és 
sport bizottságnak – a programok összeállítása, valamint a szakmai kitüntetések miatt  - 
rövidesen üléseznie kell. A szakmai kitüntetésekre visszatérünk a zárt ülésen.  

- A Fülöpjakab-Jakabszállás községi önkormányzatok által a közoktatási alapfeladat ellá-
tására intézményfenntartó társulás megalakítása folyamatban van. Ezzel kapcsolatosan 
július 10-e előtt lesz még egy rendkívüli testületi ülés. Kérem erre mindenki, jöjjön el.  

 
 
5.) 
Csáki Béla: a következő téma Jegyző Urat érinti. Megkérdezem tőle, hozzájárul-e a nyilvá-

nos ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
dr. Mészáros László: hozzájárulok a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Csáki Béla: az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. tv. 14. §. (2) bek. alapján kéri a képviselő-testületet, hogy dr. Mészáros 
László köztisztviselőnek végleges áthelyezéséhez 2007. augusztus 1-től hozzájárulni szí-
veskedjenek. Az APEH dr. Mészáros Lászlót, a magánszemélyek és egyéni vállalkozók 
ellenőrzési főosztály operatív ellenőrzési osztályán, jogász munkakörben szeretné foglal-
koztatni.  

 
dr. Mészáros László: korábban 15 évet dolgoztam az APEH-nél, most feladat és létszámbő-

vítés volt, és egy igen kedvező ajánlatot kaptam. Jó és korrekt munkakapcsolatom volt a 
Polgármester Úrral, a Képviselő-testülettel, és a dolgozókkal is. Én nagyon büszke vagyok 
arra, hogy Fülöpjakabon dolgozhattam és a munkámat is szerettem. Mindig szívesen fo-
gok az itt töltött évekre gondolni, bízom abban, hogy kölcsönösen jó emlékeket fogunk 
majd későbbi találkozásainkon felidézni.  Köszönöm a megértésüket.  

 
Csáki Béla: nagyon sajnálom a döntését, de a megértem. A község nevében is köszönöm a 

Jegyző Úr munkáját. Korrekt munkakapcsolata volt mindenkivel, készséggel állt mindig a 
lakosok rendelkezésére, munkáját lelkiismeretesen végezte. Az új munkahelyhez sok si-
kert, jó egészséget kívánunk. 

 
dr. Mészáros László: köszönöm. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy sajnálja a Jegyző Úr távozását, de 
hozzájárul 2007. augusztus 1-jével a végleges áthelyezéshez. Továbbá köszönik a községért 
végzett lelkiismeretes munkáját.  
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő dr. Mészáros László jegyző 2007. augusztus 1-jével 

történő végleges áthelyezését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
89/2007. Kt. számú határozata 
dr. Mészáros László végleges áthelyezése 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul dr. Mészáros László jegy-
ző 2007. augusztus 1-jével történő végleges áthelyezéséhez. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az e tárgyban megkötendő háromoldalú megállapodás megkö-
tésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
Csáki Béla: 2007. augusztus 1-jével megüresedik a Jegyzői állás, ezért első lépésben a he-

lyettesítést kellene megoldani. A mai ülésen még nem, de a következő ülésen már dönthe-
tünk a jegyzői állásra szóló pályázat kiírásáról. A pályáztatás lefutási ideje legrövidebb 
esetben is 3 hónap, ezért erre az időre helyettes jegyzőt kellene felkérni. Nekem volt egy 
olyan gondolatom, hogy Jegyző Úr – az új jegyző kinevezéséig - vállalná-e a helyettesí-
tést, illetve lehetséges-e ez a megoldás? 

 
dr. Mészáros László: nem tartom valószínűnek, hogy az APEH közszolgálati szabályzata 

lehetővé teszi. Tájékozódnom kell ebben a kérdésben. 
 
Csáki Béla: ha Jegyző Úr nem tudja a helyettesítést elvállalni, akkor erre a feladatra Hegedűs 

Gáborné jakabszállási jegyző asszonyt javasolnám felkérni. Természetesen, ha ő is vállal-
ja.  

 
 Július 10-e előtt még lesz egy rendkívüli ülésünk, addigra tisztázzuk a kérdéseket, és ak-

kor majd döntünk arról, hogy kit kérjünk fel helyettes jegyzőnek. 
 
 Van-e további egyéb kérdés, észrevétel? 
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V. 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  
 
 
 


