
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 19-én, 14,00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri József, Polyák Ti-
bor, Szénási Zoltánné képviselők,  
dr. Mészáros László jegyző, 
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 
 

1./ „Többcélú kistérségi feladatellátás” tárgyában határozatok meghozatala  
  Előadó: Polgármester 

 
2./ 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. Bakró Tibor képvise-
lő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.  Javaslom a meghívóban szereplő napi-
rendeket megtárgyalni.  

 
 A „Többcélú Kistérségi Feladatellátás” tárgyában a határozatokat 2007. július 23-ig meg 

kell tárgyalni. A szoros határidőt az indokolja, hogy a többcélú jogcímen megszerezhető 
állami támogatások az egyes feladatellátások indító hónapjában nem igényelhetők, így a 
szükséges döntéseket és ezzel a feladatellátás kezdetét még ebben a hónapban célszerű jó-
váhagyni, illetve elindítani.  
 
  

I. NAPIREND: „Többcélú kistérségi feladatellátás” tárgyában határozatok meghozatala 
 
 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi „Többcélú Kistérségi feladatellátások” tárgyában készült elő-

terjesztést a képviselők megkapták. (1. sz. melléklet) Nekem az a javaslatom, hogy a Köz-
ponti Háziorvosi Ügyeleti Társulás módosításáról szóló Társulási Megállapodást ne fo-
gadjuk el. Egységes szerkezetbe foglalták ugyan, de nem vették figyelembe azokat a dol-
gokat, amiket a települések képviselői (polgármesterek) már többszörösen jeleztek. Szám-
adási kötelezettségük is lenne, melyről szintén nem rendelkezik a társulási megállapodás. 
A beszámoltatás, illetve a tájékoztatásadás is eddig hiányos volt.  

 
 A gyermekjóléti feladatokat eddig Kunszállással közösen társulás formájában láttuk el. 

Törvényi előírás miatt, 2006. január 1-től került sor a családgondozói munkakör betöltésé-
re, melyet Horváth Hajnalka végez, aki megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Mivel ezt 
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a feladatot bevittük a társulásba, Hajnalka ugyan marad, de a munkáltatója a Kapocs Segí-
tő Szolgálat lesz.  

 A társulás vállalta a házi segítségnyújtás ellátását is. Erre is megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező személyt kellene alkalmazni. Fülöpjakabon ezt a feladatellátást részben a ta-
nyagondnokok ellátják. A tanyagondnoki munka bizonyos elemei ugyanazok mint amit a 
házi segítségnyújtásnál alkalmaznak. (bevásárlás, étel kiszállítás stb.) 

 Szociális alapszolgáltatási feladatok esetén a többcélú kistérségi társulás akkor igényelhet 
normatív támogatást, ha a következő szociális alapszolgáltatási feladatok közül legalább 3 
feladat ellátását biztosítja. Ezen feladatok: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás.  

 A jelenlegi megállapodás alapján a társulás 2007. szeptember 1-jén a házi segítségnyújtási 
alapszolgáltatási feladatok ellátásával kezdi meg a szociális feladatait. A szociális ágazat 
vonatkozásában az a cél, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Társulás a szociális alapfel-
adatait további két alapszolgáltatási feladattal bővítse. Ezen feladatok a családsegítés és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.  

  
 A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak 

normatívája 2007. évben 1.300.000,-Ft/könyvtári szolgáltató helye (község). A Kiskunfél-
egyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás községei részére, a júliusi közös 
munka indítását feltételezve a tárgyévben 5 havi normatívát tud lehívni, melynek összege 
542.000,-Ft/település. A többcélúság jogcímén megkapott állami támogatást a Társulás 
feladatellátására vonatkozó szerződés alapján a Katona József Megyei Könyvtárnak adja 
át, mely intézmény a forrásokat a települési önkormányzatokkal kötött külön szerződések 
és megállapodásokban részletezett fejlesztések megvalósítására és szolgáltatások biztosí-
tására használhatja fel. 

 
 A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Fülöpjakab, Gátér, Jász-

szentlászló, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tisza-
alpár. A tényleges feladatellátás megkezdéséhez a feladatellátás részleteiről rendelkező 
megállapodások megkötésére van szükség. A kistérségi feladatellátást a Társulás biztosít-
ja, az érintett települési önkormányzatokkal kötött külön-külön megállapodások alapján.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: ha jól értettem, akkor a gyermekjóléti feladatellátás gyakorlatilag nem 

változik? 
 
 
Csáki Béla: továbbra is Horváth Hajnalka végzi a munkát. A változás csak annyi, hogy a 

munkáltatója nem mi, hanem a kiskunfélegyházi Kapocs Segítő Szolgálat lesz. 
 
Csankovszki Tibor: a társulásban érintve van a házi segítségnyújtás is, melynek feladatait 

részben a tanyagondnoki szolgálaton keresztül látjuk el. A kettős feladatellátás a jövőben, 
hogy fog működni.  

 
dr. Mészáros László: abból fakad az ellentmondás, hogy régen valóban úgy szólt a szociális 

törvény, hogy a tanyagondnoki szolgálattal le lehetett fedni a teljes szociális alapfeladatot. 
2003-ban a szabályozás megváltozott, de működést engedélyező hatóságunk elfogadta to-
vábbra is azt hogy önkormányzatunk a tanyagondnoki szolgálattal betakarja a teljes szoci-
ális alapellátást. Pillanatnyilag a szociális törvény úgy szól, hogy a kötelező szociális 
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alapszolgáltatások a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, és lehetővé teszi a 60. §., 
hogy külterületi lakott helyen tanyagondnoki szolgálat működjön, és ellássa ezeket a fel-
adatokat. Az elhatárolás itt van, hiszen az önkormányzatnak belterületen is biztosítania 
kell a szociális étkeztetést is és a házi segítségnyújtást is. Tehát csak látszólagos az átfe-
dés, hiszen a tanyagondnoki szolgálat a külterületi rászorultakat láthatná el.  

 
Polyák Tibor: Kiskunfélegyházán a házi segítségnyújtást ki végzi? 
 
Csáki Béla: a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény.  
 
Szénási Zoltánné: az előterjesztésben szerepel, hogy a MEP finanszírozáson felül összesség-

ében a működtetési hiány 17 millió forint, melyből Kiskunfélegyháza Város Önkormány-
zata 9 millió forintot vállalt, a fennmaradó 8 millió forint pedig a települések közt oszlik 
meg. Miért nem arányosan állapították meg a hozzájárulás összegét? 

 
Csáki Béla: a Társulási Tanács minden tagja a költségekhez történő hozzájárulás arányában 

rendelkezik szavazattal, de egyik társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint fe-
lével. Tehát Kiskunfélegyháza önmaga jelentősen több mint 50 %-ot kapna, de a társulási 
törvény  10. §. (2) bek. alapján csak 50 %-os szavazati arányt kap. Ebből adódik, hogy a 
hozzájárulás összege – Kiskunfélegyháza és a többi település között - nem arányos.  

 
Polyák Tibor: én a „Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás” módosításá-

ról szóló Társulási Megállapodás elfogadását nem támogatom. Pontatlan, elírások is van-
nak benne és a pénzbeli kötelezettségek is aránytalanok. A központi háziorvosi ügyelet 
óradíja bruttó 11.902,-Ft/óra. Én ezt nagyon irreálisnak tartom. A többi feladatellátásra 
vonatkozó megállapodást viszont elfogadom. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátása tárgyában készült 

megállapodás elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
105/2007. Kt. számú határozata 
Gyermekjóléti alapellátási feladatok kistérségi 
ellátása tárgyában készült megállapodás elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti alapellátási 
feladatok kistérségi ellátása tárgyában készült megállapodást és felkéri Csáki Béla Polgármes-
tert Fülöpjakab Község Önkormányzata nevében annak aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a házi segítségnyújtási feladatok ellátása tárgyában 
készült megállapodás elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
106/2007. Kt. számú határozata 
Házi segítségnyújtási feladatok kistérségi ellátása 
tárgyában készült megállapodás elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a házi segítségnyújtási fel-
adatok kistérségi ellátása tárgyában készült megállapodást és felkéri Csáki Béla Polgármestert 
Fülöpjakab Község Önkormányzata nevében annak aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Katona József Megyei Könyvtár közötti könyvtári 

szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés és megállapodás megkötésére vonatkozó fel-
hatalmazást.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
107/2007. Kt. számú határozata 
Felhatalmazás könyvtári szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerződés és megállapodás megkötésére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla Polgármes-
tert az önkormányzat és a Katona József Megyei Könyvtár közötti könyvtári szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó szerződés és megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó meg-

állapodás elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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108/2007. Kt. számú határozata 
Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó 
megállapodás jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Kis-
kunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás közötti belső ellenőrzési felada-
tok ellátására vonatkozó Megállapodást, felkéri Csáki Béla Polgármestert és dr. Mészáros 
László jegyzőt annak aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a „Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás” Társulási 

Megállapodásának – az elhangzott hiányosságok miatti - elutasítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
109/2007. Kt. számú határozata 
Háziorvosi Ügyeleti Társulás módosításáról 
szóló megállapodás elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kiskunfélegyházi Központi 
Háziorvosi Ügyeleti Társulás” módosításáról szóló – egységes szerkezetű - Társulási Megál-
lapodást a melléklet szerint elutasítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
II. 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. Ezért új területet kérnének az 
önkormányzattól. Ezzel kapcsolatosan korábban úgy nyilatkozott a képviselő-testület, 
hogy nincs akadálya az új területnek, de meg kell nézni azt, hogy melyik az a terület, ame-
lyikre a vevők – a biofeldolgozó üzem kialakítására - az engedélyt megkapják, illetve az 
önkormányzat is el tudja adni.  
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 Ennek a társaságnak több tőkeerős szereplője is van, de szeretnék, ha ebbe az önkormány-
zat is beszállna, ugyanis ha az önkormányzat pályázik akkor 85-90 % a támogatás és 10 -
15 % az önerő, más pályázó esetén a támogatás összege csak 60 %. A megvalósításhoz a 
Norvég Alapból kívánnak – kb. 500 millió forint összegű - támogatást szerezni. A 10- 15 
%-os önrész ¼-ed részét kell guruló forintban biztosítani, a többi lehet földterület, lakóin-
gatlan, stb.  

 
 A pályázatot augusztus végéig kell beadni, ezért az augusztus 15-i ülésen is ráérünk erről 

dönteni. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
2.) 
Csáki Béla: Augusztus 4-én fogathajtó bajnokság lesz, melyre javasolnám, hogy az önkor-

mányzat is ajánljon fel díjat. Ennek költségeit az OTP Bank RT. támogatásából lehetne 
biztosítani, ugyanis OTP minden évben felajánl valamilyen összegű támogatást, melyet 
arra fordítunk, amire akarunk. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a fogathajtó bajnokságra 25.000,-Ft értékű díj felajánlását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
110/2007. Kt. számú határozata 
Fogathajtó bajnokságra 25.000,-Ft  
értékű díj felajánlása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. augusztus 4-én megren-
dezésre kerülő fogathajtó bajnokságra 25.000,-Ft értékű díjat ajánl fel. 
  
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a rendkívüli ülést berekesztem.  

 
 

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


