
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat és Jakabszállás Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 2007. július 9-én, 15,00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 
Az ülés helye:  „Klebelsberg Kunó” Közösségi Ház és Erdei Iskola Jakabszállás 
 
Jelen vannak:   Szabó Mihály Jakabszállás polgármestere, 

Csáki Béla Fülöpjakab polgármestere, 
Dolog Ernő (jakabszállási Általános Iskola igazgatója), Kocsis István, Kon-
fár János, Kovács Bálint, Mészáros László, Szabó György Róbert, Tánczos 
László jakabszállási képviselők 
Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri Jó-
zsef, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné fülöpjakabi képviselők,  
Hegedűs Gáborné Jakabszállás jegyzője, 
dr. Mészáros László Fülöpjakab jegyzője, 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet fülöpjakabi (Eötvös József) Általános Iskola 
igazgatója, 
Nagy Erika óvodavezető, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

NAPIREND: 
 

1./ Jakabszállás-Fülöpjakab intézményfenntartó társulást létrehozó megállapodás megkö-
tése 

 
2./ A közös fenntartású intézmény Alapító Okiratának elfogadása 
 
3./ Közös fenntartású intézmény igazgatójának megbízása 

 
 
 
Szabó Mihály: köszöntöm a közös testületi ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Meg-

állapítom, hogy a két önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes és az SZMSZ vo-
natkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra.  

 
 Csáki Béla polgármester úrral egyeztettünk és megállapodtunk, hogy a mai ülést én fogom 

levezetni, jegyzőkönyvvezetőnek, pedig Mikesné Pöszmet Editet kérem fel. Javaslom a 
meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni.  

 
A közös képviselő-testület minden tagja egyhangúan egyetért az elhangzott javaslatokkal.  
 
 
I.NAPIREND: Jakabszállás-Fülöpjakab intézményfenntartó társulást létrehozó megál-

lapodás megkötése 
 
Szabó Mihály: A Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó társulás létreho-

zásáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem a Jegyzőket, illetve az 
iskolák igazgatóit, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni? (1.sz. melléklet) 
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Hegedűs Gáborné: az anyagot elküldtük előzetes törvényességi vizsgálatra a Közigazgatási 
Hivatalhoz. Ez ideig nem tudták átnézni, ezért előfordulhat, hogy észrevételt fognak tenni. 
Együttesen dolgoztuk ki az anyagot, a jogszabályokat figyelmesen átnéztük, reméljük 
minden törvényes és szabályszerű. 

 
dr. Mészáros László: az érvényes döntéshez a képviselők minősített többségű szavazata 

szükséges.  
 
Csáki Béla: a Kormány intézkedése rákényszeríti a legtöbb települést arra, hogy a kötelező 

közoktatási feladataikat társulás formájában lássák el. Sajnos nálunk a csökkenő gyermek-
létszám miatt mindenképpen szükséges a társulás. Mint tudják már Kunszállással próbál-
koztunk, de nem jött össze. Ezt követően kezdtünk Önökkel, azaz Jakabszállással megbe-
széléseket folytatni. Elmondhatom, hogy mindkét település célja a plusz normatíva meg-
szerzése, úgy hogy minél kevesebb változás történjen, és a színvonal se romoljon.  A kép-
viselő-testület nevében is köszönöm együttműködésüket és remélhetőleg sikeresen műkö-
dik majd a társulás. 

 
 Rövid tájékoztatást ad az iskola életéről. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Társulási Megállapodás elfogadását. 
 
Jakabszállás és Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a követ-
kező határozatot hozza: 
 
Jakabszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
52/2007. (07.09.) sz. határozata 
Társulási Megállapodás elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
  
Jakabszállás Község önkormányzat képviselő-testülete az iskolai intézményfenntartói társu-
lásra vonatkozó Társulási megállapodást a mellékletben foglaltak szerint elfogadja és jóvá-
hagyja. 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
102/2007. Kt. sz. határozata 
Társulási Megállapodás elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
  
Fülöpjakab Község önkormányzat képviselő-testülete az iskolai intézményfenntartói társulás-
ra vonatkozó Társulási megállapodást a mellékletben foglaltak szerint elfogadja és jóváhagy-
ja. 
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II. NAPIREND: A közös fenntartású intézmény Alapító Okiratának elfogadása 
 
Szabó Mihály: a közös fenntartású intézmény Alapító Okiratának elfogadásáról készült 

anyagot a képviselők megkapták. Az anyagban történt egy elírás, melyet szeretnék ponto-
sítani. A társulás pontos neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ. 
Van-e kérdés, észrevétel? (2.sz. melléklet) 

 
Hegedűs Gáborné: az óvodai nevelésnél a felvehető ellátotti létszám nincs beírva, ezért erről 

kérdezném az igazgatókat. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: felvehető ellátotti létszám Fülöpjakabon 60 fő. 
 
Dolog Ernő: Jakabszálláson 100 fő. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a tanórán kívüli oktatási ellátásnál javasolnám rögzíteni, hogy 

az 5-8. évfolyam tanulói részére igény szerint tanuló szobai foglalkozás megszervezését 
biztosítja mindkét község közigazgatási területén.  

 
Hegedűs Gáborné: rendben, beírjuk az Alapító Okiratba.  
 
 A mai nap folyamán az igazgató úr javaslatára, a következő módosítás történt:  
 „Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése kiegészül a máshova nem sorolt 

felnőtt- és egyéb oktatással”, 
„Az alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban” című pont pedig a következőkkel 
egészült ki: 

 - iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, 
 - oktatási célok és egyéb feladatok.  
 
 Ez a felnőttekkel történő különféle tanfolyamok szervezését foglalja magába.  
 
Szabó Mihály: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az Alapító Okirat elfogadását. 
 
Jakabszállás és Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a követ-
kező határozatot hozza: 
 
Jakabszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
53/2007. (07.09.) sz. határozata 
Alapító Okirat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
  
Jakabszállás Község önkormányzat képviselő-testülete a közös fenntartású intézmény Alapító 
Okiratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja és jóváhagyja.  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
103/2007. Kt. sz. határozata 
Alapító Okirat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
  
Fülöpjakab Község önkormányzat képviselő-testülete a közös fenntartású intézmény Alapító 
Okiratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja és jóváhagyja.  
 
 
 
III. NAPIREND: Közös fenntartású intézmény igazgatójának megbízása 
 
 
Szabó Mihály: a következő téma Igazgató Urat érinti. Megkérdezem tőle, hozzájárul-e a 

nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, vagy kéri a zárt ülés elrendelését. 
 
Dolog Ernő: hozzájárulok a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
 
Szabó Mihály: a közös fenntartású intézmény élén az igazgató áll, akire vonatkozóan a ki-

emelt munkáltatói jogokat Jakabszállás Község Képvielő-testülete és Fülöpjakab Község 
Képviselő-testülete együttesen gyakorolja. A vezető kinevezéséről a két települési önkor-
mányzat képviselő-testülete együttes ülésen határoz. A vezető kinevezése pályázat útján 
5-10 évre történik. Az idő rövidsége miatt pályáztatás csak jövőre lesz, így 2007. szept-
ember 1-től 2008. augusztus 31-ig az igazgatói teendőket a megbízott igazgató látja el. 
Megbízott igazgatónak Jakabszállás igazgatóját Dolog Ernőt javaslom. Megkérdezem az 
érintettet, hogy a megbízatást elfogadja-e? 

 
Dolog Ernő: igen elfogadom. Személyes érintettségemet bejelentem, ezért nem kívánok részt 

venni a szavazásban. 
 
Szabó Mihály: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Dolog Ernő igazgatói megbízatását.  
 
Jakabszállás és Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a követ-
kező határozatot hozza: 
 
Jakabszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
54/2007. Kt.sz. határozat a 
Dolog Ernő igazgatói megbízása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 1-jétől 2008. au-
gusztus 31-ig a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ igazgatói teendőivel 
Dolog Ernőt bízza meg.  
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről értesítse a pályázót.  
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Felelős: polgármester. 
Határidő: haladéktalanul 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
104/2007. Kt.sz. határozat a 
Dolog Ernő igazgatói megbízása 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 1-jétől 2008. au-
gusztus 31-ig a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ igazgatói teendőivel 
Dolog Ernőt bízza meg.  
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről értesítse a pályázót.  
 
Felelős: polgármester. 
Határidő: haladéktalanul 
 
 
 
IV.NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Szabó Mihály: tájékoztatom a képviselőket, hogy Jakabszállás részéről a társulási tanács tag-

jai: Szabó Mihály polgármester, Konfár János alpolgármester és Kocsis István a pénzügyi 
bizottság elnöke.  

 
Csáki Béla: Fülöpjakab részéről a társulási tanács tagjai: Csáki Béla polgármester, Csan-

kovszki Tibor alpolgármester és Bodor Sándor a pénzügyi bizottság elnöke. 
 
Szabó Mihály: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nem volt az együttes ülés nyilvános részét berekesztem.  

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
            Szabó Mihály Hegedűs Gáborné 
   polgármester jegyző 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                            dr. Mészáros László 
                     polgármester                                                                     jegyző        


