
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én, 13,00 
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./ Vöröskereszt Megyei Szervezetének anyagi támogatási kérelme  
  Előadó: Polgármester 

 
2./  Döntés jegyző helyettesítéséről, és pályázat kiírásáról 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ Egyebek 
 

4./ Iskolai intézményfenntartói Társulási Tanács tagjainak megválasztása 
      Előadó: Polgármester* 
 
5./ Döntés szakmai elismerésekről* 

 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:  Vöröskereszt Megyei Szervezetének anyagi támogatási kérelme  
 
 
Csáki Béla: a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete az idei esztendőben is 

megszervezi a megyében élő mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő gyerme-
kek nyári táborát. A táborozást részben saját forrásból, pályázati pénzekből, a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásából finanszírozzák. Azzal a kéréssel fordul-
nak a képviselő-testülethez, hogy a településről táborozó gyermekek (Pöszmet Klára és 
Nagy Noémi) költségeihez szíveskedjenek 20.000,-Ft támogatást nyújtani. (1.sz. mellék-
let) 
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 Mi a véleményük, javaslatuk? Jegyző Urat kérdezném, ha a képviselő-testület hozzájárul 
a 20.000,-Ft összegű támogatás biztosításához, akkor azt biztosíthatjuk a szociális keret-
ből? 

 
dr. Mészáros László: igen. 
 
Bodor Sándor: támogatom a 20.000,-Ft összegű támogatás biztosítását. 
 
Cseri József: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Polyák Tibor: én is támogatom a 20.000,-Ft összegű támogatást.  
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Nagy Noémi és Pöszmet Klára táborozó gyermekek költsége-

ihez 20.000,-Ft összegű támogatás megállapítását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
92/2007. Kt.sz. határozata 
Nagy Noémi és Pöszmet Klára táborozó gyermekek 
költségeihez 20.000,-Ft összegű támogatás megállapítása 
 

 H A T Á R O Z A T  
  
Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
részére 20.000,-Ft összegű támogatást biztosít. Ezen összeggel a táborozó gyermekek - Nagy 
Noémi és Pöszmet Klára – költségeihez kíván hozzájárulni.   
A támogatást az önkormányzat képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés terhére a szociális 
kiadásokból biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
II. NAPIREND:  Döntés jegyző helyettesítéséről, és pályázat kiírásáról 
 
Csáki Béla: 2007. augusztus 1-től megüresedik a jegyzői állás, ezért első lépésben a helyette-

sítést kellene megoldani, valamint a jegyzői állás kiírására vonatkozó pályázatról kellene 
döntenünk. Korábban helyettesítésre Hegedűs Gábornét, Jakabszállás Jegyző Asszonyát 
kértük fel. Megkérdeztük, és az új jegyző kinevezéséig vállalja a helyettesítést. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Hegedűs Gáborné felkérését - 2007. augusztus 1-jétől az új 

jegyző kinevezéséig – a jegyzői feladatok helyettesítéssel történő ellátására. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
93/2007. Kt.sz. határozata 
Hegedűs Gáborné  
Jegyző Asszony felkérése 

H A T Á R O Z A T  
  
Az önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy dr. Mészáros László 
jegyző átkérését követően – 2007. augusztus 1-től az új jegyző kinevezésének napjáig -
Hegedűs Gábornét, Jakabszállás Község Jegyzőjét kívánja helyettesítés formájában a jegyzői 
teendők ellátásával megbízni.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ez ügyben kezdjen megbeszéléseket az érintettel, illető-
leg Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testületével. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Csáki Béla: következő témánk a jegyzői állásra vonatkozó pályázati felhívás megtárgyalása. 

Röviden ismertetném a pályázati feltételeket: 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és a cselekvőképes-

ség igazolására.  
- Képesítés és bérezés a köztisztviselői törvényben meghatározottak szerint.  
- Közigazgatási vagy jogi szakvizsga. 
 
Továbbá a kiírási feltételekkel kapcsolatos ugyan, de eldöntendő kérdések a következők: 
 
- A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számí-

tott 15 vagy 30 nap legyen? 
- Megjelenjen-e másik újságban pl. Petőfi Népe, Szuperinfó,  
- A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal honlapján is meg kell jelentetnünk a 

pályázati felhívást? 
 
dr. Mészáros László: igen ez előírás, hogy a Belügyi Közlönyben és a Dél-alföldi Regionális 

Közigazgatási Hivatal honlapján is meg kell jelentetnünk a pályázati felhívást.                                                                                                               
 

Bodor Sándor: én nem tartom szükségesnek más újságban történő megjelentetést. Aki komo-
lyan keres állást, az már az interneten is keresi. 

 
Bakró Tibor: szerintem sem kell más újságban megjelentetni. A nyári szabadságok miatt 

nekem az a javaslatom, hogy a pályázat benyújtási határideje a megjelenéstől számított 
30 nap legyen. 

 
Polyák Tibor: egyetértek én is az elhangzottakkal, tehát a 30 napos benyújtási határidővel. 

Ha a Belügyi Közlönyben augusztus 1-jén megjelenik, akkor a pályázat benyújtási ha-
tárideje augusztus 31. Ezt követően tudunk egy meghallgatást tartani és szeptember vé-
gén ki is tudjuk választani az új jegyzőt, és akár október 1-jétől ki lehet nevezni. 
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Csáki Béla: van-e más kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a jegyzői állás betöltésére a pályázati felhívást. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
94/2007. Kt.sz. határozata 
Jegyzői állás betöltésére a pályázat kiírása 
 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a jegyzői állás betölté-
sére. 

Pályázati feltételek: 
- Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői, vagy Állam- és Jogtudományi egye-

temen szerzett jogi doktori képesítés. 
- Közigazgatási vagy jogi szakvizsga. 
- Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint. 
- /A képviselő-testület élni kíván a Ktv. 8.§. (2). bek. b. pontjában biztosított jogával./ 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Belügyi Közlönyben való megjelenést követő 30 nap. 
Pályázathoz a következőket kell csatolni: oklevél és szakvizsga másolat, szakmai önéletrajz, 
erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül történik. 
Kinevezés: az elbírálást követő hó 1. napjától. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
III. NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a Kunság Volán ez évben is megkeresett bennünket, hogy jelezzük milyen me-

netrendi felvetésünk, illetve egyéb kérdésünk, észrevételünk van. Ezt minden évben leír-
juk, de sajnos eredménye eddig még nem volt. Azt mindenképpen jelezni fogjuk, hogy is-
kolai szünetben nincs délutáni járat, azaz 12,30 – 16,25-ig nem lehet busszal Félegyházára 
bejutni. Van-e más kérdés, észrevétel, javaslat? 

 
Polyák Tibor: minden évben jelezzük, hogy egy esti, 20-21 óra körül időpontú, Kiskunfél-

egyháza – Kunszállás – Fülöpjakab viszonylatú járat forgalomba állítását szeretnénk. Ezt 
a kérést továbbra is jeleznünk kellene. 

 
Nagy Erika: kötelező, hogy a buszok az István Király és az Alkotmány utcán keresztül for-

duljanak meg? A sofőrök többsége  a bolt előtt tolat, ami nagyon balesetveszélyes.  
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Csáki Béla: minden sofőrnek kötelező lenne buszfordulásra az István Király és az Alkotmány 
utcát használni. A télen erre vonatkozóan volt egy helyszíni bejárás is. Mindenképpen je-
lezzük ezt a problémát a Volán felé.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nem oldódott meg véglegesen a Fülöpjakabról 13,40 perckor 

induló járat sorsa sem. Sokszor korábban érnek Fülöpjakabra és nem várják be az indulási 
időt.  

 
Csáki Béla: van-e más észrevétel, vélemény? 
 
 A felmerült kérdéseket jelezni fogjuk a Kunság Volán felé.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: 2006. decemberében a képviselő-testület a 0235/13 hrsz-ú területet 300,-

Ft/m2/hó összegért bérbe adta Madácsi István Kiskunfélegyháza, Nyár u. 10. szám alatti 
lakos részére. Madácsi Úr  tevékenységi köre, illetve elképzelése 
 elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtése, kezelése, hasznosítása. 
 Műanyag hulladékok begyűjtése, kezelése, hasznosítása. 
 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek. (logisztika, környezetvédelmi szaktanács-

adás, tanulmányok, pályázatok, környezetvédelmi tervek készítése.)  
 

Sajnos Madácsi Úr ezen vállalkozása nem jön össze, ezért kéri a képviselő-testület szán-
déknyilatkozatát, illetve a szerződés 3.pontjának módosítását, arra vonatkozóan, hogy te-
vékenységi körét módosítja. Ez alapján biobrikett gyártását, forgalmazását szeretné vé-
gezni. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a 0235/13 hrsz-ú terület bérbeadására vonatkozó bérleti szerző-
dés módosítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
95/2007. Kt.sz. határozata 
0235/13 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének módosítása 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 0235/13 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének 3. pont-
ját a következők szerint módosítja: Tevékenységi köre biobrikett gyártása és forgalmazása. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) 
Csáki Béla: tájékoztatások: 

- A lomtalanítás időpontja 2007. július 30. /hétfő/ szállítási napon történik, melyről a la-
kosság plakáton, szórólapon értesítést kap.  

- Az előző LEADER csoport, melynek része volt Fülöpjakab Önkormányzata is sajnos 
nem nyert. Ismét elkezdődött a LEADER csoportok szervezése, melyeknek legalább 
50.000 fő feletti akciócsoportok megalakítása ajánlott. Ennek elérése érdekében több 
statisztikai kistérség is együtt kíván létrehozni akciócsoportot. A Kiskunfélegyházi 
Kistérség is egyik kezdeményezője az akciócsoport alakításnak. Tárgyalások folynak 
Kecskemét, Kiskunmajsa, Kiskunhalas Kistérségével. Kecskeméti Kistérség önállóan 
is képes az 50 ezer főt biztosítani, ezért valószínű, hogy a Kiskunfélegyháza – Kis-
kunmajsa – Kiskunhalas fognak egy 50 ezres csoportot alkotni. Végleges kialakítás 
kistérségi értekezleteken fog eldőlni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fejezze ki 
szándékát, hogy csatlakozni kíván a Kiskunfélegyháza Kistérsége szervezésében létre-
jövő LEADER akciócsoporthoz. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy Fülöpjakab Község Önkormányzata 
csatlakozik a Kiskunfélegyháza Kistérsége szervezésében létrejövő LEADER akció csoport-
hoz. 
  
Csáki Béla: van-e további egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a rendkívüli ülés nyilvános részét berekesztem. A társulási 
tanács tagjait, valamint a szakmai kitüntetéseket zárt ülés keretében tárgyaljuk. 

 
 

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


