
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 15-én  

15 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
Helye: Közösségi Ház Fülöpjakab 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri József, Polyák Ti-
bor, Szénási Zoltánné képviselők,  
Hegedűs Gáborné mb. jegyző, 
Mészáros Anikó gazdálkodó, 
Nemes Mátyás Bio Szövetkezet képviselője, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

 
NAPIREND: 

 
       1./ A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 

2./ Beszámoló a költségvetés 2007. I. félévi teljesítéséről 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló az adóhatóság 2007. I. félévi munkájáról 
 Előadó: Jegyző 
 
4./ Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló rendelet módosítása 
      Előadó: Polgármester 
 

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

 
7./ 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. Bodor Sándor képviselő a mai ülésen nem tudott megjelenni. 
Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
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I.  NAPIREND:   A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést a képviselők 

megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Meg-
kérdezem Mészáros Anikót, hogy az előterjesztést kiegészíti-e?  (1.sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre természete-

sen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosí-
tását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2007.(08.15.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a 3/2007.(02.14.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 
az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 
 

II. NAPIREND:  Beszámoló költségvetés 2007. I. félévi teljesítéséről 
  
Csáki Béla: az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült be-

számolót a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és java-
solja elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikó gazdálkodót, hogy a beszámolót kíván-
ja-e kiegészíteni? (2.sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre természete-

sen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesíté-
séről készült beszámoló elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
  
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
111/2007. Kt. számú határozata 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről készült beszámoló elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
III. NAPIREND:  Beszámoló az adóhatóság 2007. I. félévi munkájáról 
 
 
Csáki Béla: az adóhatóság  2007. I. félévi munkájáról készült beszámolót a képviselők meg-

kapták. Van-e kérdés, észrevétel? (3. sz. melléklet) 
 
Csankovszki Tibor: a különböző adónemekben fennálló tartozásokat, milyen arányban tud-

ják behajtani? 
 
Hegedűs Gáborné: a beszedést 100 %-osan teljesíteni nem lehet. Az adótartozás esetében  a 

közadók módjára történő behajtást kell alkalmazni, de sok esetben szép szóval többet 
érünk el.  Az adós a tőkét megpróbálja egy összegben, vagy esetenként részletekben befi-
zetni, a késedelmi pótlékot viszont kéri elengedni.  

 
Polyák Tibor: többszörösen felmerült már, hogy az iparűzési adót 2008-tól be kellene vezet-

ni. Ha így döntünk, akkor az erről szóló rendeletet meddig lehet megalkotni? Hatástanul-
mányt lehet-e készíteni? 

 
Hegedűs Gáborné: hatástanulmányt nagyon nehéz lenne készíteni, mert fel kellene mérni az 

összes vállalkozót, illetve vállalkozást és ismerni kellene azok nettó árbevételét. Ha a 
képviselő-testület úgy dönt, hogy 2008-tól bevezeti az iparűzési adót, akkor a rendeletet 
legkésőbb 2007. december végéig hatályba kell léptetni.    

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az adóhatóság 2007. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfo-
gadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
112/2007. Kt. számú határozata 
Az adóhatóság 2007. I. félévi munkájáról 
készült beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóhatóság 2007. I. félévi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja.  
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Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
  
 
IV. NAPIREND:  Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása 
 
 
Csáki Béla: az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdé-

seiről szóló rendelet-tervezetet, valamint a hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról szó-
ló megállapodást a képviselők megkapták. Van-e kérdés, észrevétel? (4.,5. sz. melléklet) 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2007.(08.15.) ök. sz. rendeletét 

az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
8/2006.(08.10.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 

Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
113/2007. Kt. számú határozata 
Hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról  
szóló megállapodás elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÁCSVÍZ ZRT-vel kötendő 
„Hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról” szóló megállapodást elfogadja.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
V. NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: 2006. évben volt egy kezdeményezés 2 befektető részéről telephely céljára törté-

nő területvásárlásról egy biotermék feldolgozó üzem, illetve egy natúr- és biokozmetiku-
mokat gyártó üzem kialakítására. A tanulmányterv készítés során kiderült, hogy a Fülöp-
Major KFT. sertéstelepe az 500 m-es védőtávolságnál közelebb van, így a hatóságok nem 
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adják meg a működési engedélyt, ezért az elképzelést ezen a telephelyen nem lehetett 
megvalósítani. Ezért az említett befektetők – kibővülve újabb partnerekkel – új telephely 
biztosítását kérték az Önkormányzattól. Korábbi ülésén a képviselő-testület döntött arról, 
hogy a rendezési tervünkben gazdasági-kereskedelmi övezet jelölésű, az önkormányzat tu-
lajdonát képező területen végeztessük el az ipari telkek megtervezését, a mérnöki telek-
alakítást. Ez jelenleg folyamatban van.  

 A befektető csoport a projekt megvalósítása forrásainak biztosítására pályázatot kíván 
benyújtani az EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok alaphoz. A projekt címe: 
Környezettudatos gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodással közös jövőnkért össze-
fogás a homokhátságon. 

 A befektető csoport a projekt megvalósításába partnerként, pályázóként be kívánja vonni 
Fülöpjakab Község Önkormányzatát. Kéri ezt azért, mert az Önkormányzat a telephely te-
rületét be tudja vinni a megalakítandó cégbe. Önkormányzati szereplővel a pályázati kon-
díciók sokkal jobbak, a projekt támogatottsága elérheti a 85 %-ot. A 15 % önerőbe betud-
ható a bevitt földterület, a további önerő biztosítását a partnerek vállalják. A Norvég alap 
kétfordulós pályázat, az első fordulóba egy 2000 karakteres projekttervet kell leadni, part-
neri és támogató nyilatkozatokkal, ha itt tovább jut a pályázat, akkor kell egy komolyan 
kidolgozott, építési engedélyekkel ellátott pályázatot beadni, e munka elkészítésének már 
komoly költsége van, de ez már az elnyert pályázatból finanszírozható. A projekt megva-
lósításának határideje 2010. decembere. A befektető csoport tagjainak komoly a szándéka, 
hogy a beruházást Fülöpjakabon valósítsák meg, mert településünk országosan komoly 
hírnévre tett szert a biotermelés területén, a községből és a térségből komoly beszállítási 
lehetőség lesz biotermékekből. 

 A községnek új munkahelyek létrejöttét, adóbevételi forrás növekedést hozhat a beruházás 
sikeres pályázat esetén. Átadom a szót Nemes Mátyás úrnak. (6.sz. melléklet) 

 
Nemes Mátyás: a regionális biogazdaságban a régióban és a kistérségben meglévő, és a ké-

sőbbiekben az ökológiai gazdálkodást választó gazdák által megtermelt bio alapanyagok 
és gyógynövények feldolgozását szeretnék megvalósítani. E cél érdekében alakult egy 
társaság, melynek több tőkeerős szereplője is van. Minden tagját az ökopiacon ismertem 
meg.(Így kezd összeállni a termelő-feldolgozó-kereskedő csapat is). 

 Az, hogy ezt az elképzelést komolyan gondoljuk, bizonyítja az is, hogy megkeresett 
bennünket Kecskemétről egy pályázatíró iroda, azzal hogy ők Fülöpjakabon szeretnék 
lebonyolítani a III. biotanfolyamot. Ehhez egy tematikát kellett összeállítani. Ez sikerült, 
már az időpontok és oktatók egyeztetése folyik.  

 Tehát nemcsak egy üzemet szeretnénk megépíteni, hanem egy olyan közösséget kialakí-
tani, amely összefogja a termelőt, feldolgozót, kereskedőt.  

 A bioújságon keresztül szemléletformálást, majd ezt követően legalább a nagyobb vá-
rosokban termelői boltok kialakítását szeretnénk megvalósítani.  

 A biogazdaság kialakításának előnyei:   
- Bio zöldség-gyümölcs bevezetése a helyi iskola és óvoda közétkeztetésében. 
- Legalább 20 állandó és 30 fő szezonális munkás foglalkoztatása. 
- Jelentős „iparűzési adó” bevételt jelentene. 
- Emelné a község színvonalát.  
 

Csáki Pál: milyen alapanyag termelés lenne?  
 
Nemes Mátyás: szőlő, gyümölcs és szántóföldi zöldségek (cékla, káposzta stb.) 
 
Csáki Pál István: a tanfolyamok mikor indulnak? 
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Nemes Mátyás: az első tanfolyamot októbertől szeretnénk indítani, a másodikat pedig január 

körül terveznénk, de ezt már az igények alapján állítanánk össze.  
 
Bakró Tibor: ha jól értem, akkor az önkormányzatnak csak a minimális részt kell biztosítani 

a pályázathoz. A 15 %-os önerő jelentős részét a többi partner biztosítja? 
 
Nemes Mátyás: igen, és ez egy megállapodásban lesz rögzítve.  
 
Szénási Zoltánné: ha az önkormányzat önrészét a vállalkozók fizetik, akkor az a tulajdonosi 

részt a későbbiekben befolyásolja? 
 
Csáki Béla: persze, erről majd meg kell állapodni. A megállapodásban mindent pontosan 

rögzítünk.  
 
Csankovszki Tibor: gyakorlatilag ha megépül ez az üzem, és az összes fülöpjakabi gazda 

biogazdálkodásra tér át, akkor sem lesz túltermelés? 
 
Nemes Mátyás: igen, így van. Szeretnénk elérni, hogy a községben minél többen térjenek át a 

biogazdálkodásra. Amint megfelelő mennyiségű bio élelmiszer lesz, elsődleges feladat-
ként szerepel majd a fülöpjakabi általános iskolában és óvodában a közétkeztetésben va-
ló becsatlakozás.  

 
Csankovszki Tibor: a  tanfolyam kiknek lesz meghirdetve? 
 
Nemes Mátyás: a tanfolyamot elsősorban a környékbeli gazdáknak – minimum 20-25 fő ré-

szére - szervezzük, mely pályázati pénzből valósul meg. Az elméleti oktatáson kívül, - 
valószínűleg – két alkalommal szakmai kirándulás is lesz.  

 
Csankovszki Tibor: hol lesz meghirdetve? 
 
Nemes Mátyás: elsősorban a helyi újságban, valamint szórólapokon.  
 
Csankovszki Tibor: nekem nem egyértelmű, hogy a feldolgozó üzemben, hány dolgozót 

foglalkoztatnának. A 100 fős létszám már a biotermelőket is tartalmazza? 
 
Nemes Mátyás: igen. Kb. 20 fő állandó munkás lenne, ezenfelül idénymunkának megfelelő-

en alkalmazunk majd alkalmi dolgozókat. Ennek megfelelően a projektleírást is pontosí-
tani fogjuk. 

 
Csáki Pál: ha az önkormányzat ebbe nem kíván részt venni, akkor is megpróbálják megvaló-

sítani a biofeldolgozó üzemet? 
 
Nemes Mátyás: igen. Ha a norvég pályázat nem sikerül, akkor is próbálkozni fogunk.   
 
Szénási Zoltánné: a második körben fellépő pályázati önerő, illetve költségek sem terhelik az 

önkormányzatot? 
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Nemes Mátyás: a második körbe a pályázatírás költségét, tervek előkészítését stb. megelőle-
gezik. Ha ez mégsem lenne elég, akkor sem kell az önkormányzatnak fizetnie, hanem 
ezt is a vállalkozók finanszírozzák.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a „Környezettudatos gazdálkodással, egészségtudatos gondol-

kodással közös jövőnkért összefogás a Homokhátságon” című pályázaton való részvé-
telt. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
114/2007. Kt. számú határozata 
Az „Környezettudatos gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodással 
közös jövőnkért összefogás a Homokhátságon” című pályázaton való részvételről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Partnerei közreműködésével pá-
lyázatot kíván benyújtani a Norvég Alapra „Környezettudatos gazdálkodással, egészségtuda-
tos gondolkodással közös jövőnkért összefogás a Homokhátságon” címmel.  
 
Az önkormányzat képviselő-testülete a korábban meghozott döntése alapján továbbra is bizto-
sítja a biofeldolgozó üzem megvalósításához szükséges földterületet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a 2007. szeptember 15-én a Szüreti bál megrendezéséhez a Teleház udvarát bizto-
sítani, valamint a közterület-használati díjat elengedni szíveskedjenek. (7.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szénási Zoltánné: személyes érintettségemet bejelentem, ezért nem kívánok részt venni a 

következő döntéshozatalban. 
 
 Szavazásra terjesztem elő 2007. szeptember 15-én a szüreti bál megrendezésére a tele-

ház udvarának biztosítását, valamint a közterület-használati díj elengedését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
115/2007. Kt. számú határozata 
Szüreti bál megrendezéséhez a teleház 
udvarának biztosítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alfa ’94. Szabadidős Klub 
kérelme alapján -  2007. szeptember 15-én a szüreti bál megrendezéséhez díjmentesen bizto-
sítja a teleház udvarát.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2007. szeptember 15. 
 
3.) 
Csáki Béla: a P&P Pékárú Bt a szüreti bál megrendezéséhez 100.000,-Ft támogatást nyújt. 

Ezt az összeget átadott pénzeszközként kifizetjük a szervezőknek, az Alfa ’94. Szabadidős 
Klubnak.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szénási Zoltánné: személyes érintettségemet bejelentem, ezért nem kívánok részt venni a 

következő döntéshozatalban. 
 
 Szavazásra terjesztem elő az Alfa ’94. Szabadidős Klub részére – átadott pénzeszköz-

ként - 100.000,-Ft összegű támogatás kifizetését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
116/2007. Kt. számú határozata 
Alfa ’94. Szabadidős Klub részére 
100.000,-Ft összegű támogatás kifizetése 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alfa ’94. Szabadidős Klub 
részére, a szüreti bál megrendezéséhez – a támogató által átadott - 100.000,-Ft kifizetését en-
gedélyezi. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3.) 
Csáki Béla: 2007. szeptember 16-án kerül megrendezésre Fülöpjakabon a Bionap. A rendez-

vényt a sportpályán szeretnék lebonyolítani, és kérnék a közterület-használati díj elenge-
dését. Van-e ennek akadálya? 
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 Szavazásra terjesztem elő 2007. szeptember 16-án megrendezésre kerülő bionap sportpá-
lyán történő lebonyolítását, valamint a közterület-használati díj elengedését.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
117/2007. Kt. számú határozata 
A Bionap megrendezéséhez a sportpálya biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. szeptember 16-án meg-
rendezésre kerülő Bionap lebonyolításához a sportpályát díjmentesen biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2007. szeptember 16. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: 2004-ben mi is csatlakoztunk az iskolatej programhoz. Akkor olyan település 

körbe tartoztunk, hogy az állam 100 %-osan átvállalta a költségeket. A következő évben 
azonban már nem így volt, ha szerényebb mértékkel is, de az önkormányzatnak is hozzá 
kellett tenni. A 2006/2007-es tanévben már az önkormányzati hozzájárulás összege is több 
mint 400.000,-Ft volt. Ez valószínűleg 2007/2008-as tanévben – mivel kiestünk a gazda-
sági, társadalmi, infrastrukturális szempontból elmaradott település sorból - tovább fog 
emelkedni. 

 
Az iskolában a tapasztalat az, hogy a gyerekek nem igazán becsülik, illetve isszák az isko-
latejet, inkább a kakaóra lenne igény, de azt meg csak hetente kétszer lehetett kérni. Az 
iskolában volt egy felmérés, amely alapján vissza is vették az igényt, hiszen volt olyan 
szülő, aki egyértelműen jelezte, hogy nem kéri az iskolatejet. Ezért az iskolavezetésnek is 
az a javaslata, hogy tovább ne csatlakozzunk az iskolatej programhoz. A képviselő-
testületnek mi erről a véleménye? 
 

Szénási Zoltánné: van-e olyan gyerek, aki csak így jut a napi tejadaghoz? 
 
Csáki Béla: konkrétan nincs, de a napköziben a tízóraihoz mindenképpen biztosítani kell – ha 

máshonnan is - a napi tej adagot.   
 
Csankovszki Tibor: nagyon sok gyerek csak játszott a tejjel, voltak viszont olyanok is, akik 

2-3 dobozzal megittak. Szerintem ezek a gyerekek a tízóraihoz biztosított tejből is tudnak 
annyit inni, amennyire szükségük van. Nekem a javaslatom, hogy ne csatlakozzunk to-
vább az iskolatej programhoz. 

 
Csáki Béla: további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az iskolatej programhoz történő csatlakozás megszüntetését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
118/2007. Kt. számú határozata 
Az iskolatej programhoz történő csatlakozás megszüntetéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban nem kíván a SO-
LE-MIZO Zrt.-vel  - iskolatej programra vonatkozóan - szerződést kötni.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) 
Csáki Béla: a Képviselő-testület a 77/2007. Kt.sz. határozatában döntött arról, hogy az 5302 

j. út mellett, Fülöpjakab és Kunszállás között kerékpárutat létesít, és ehhez a terveket el-
készítteti. A tervek elkészültek és megjelent a DAOP pályázati felhívása. A pályázati fel-
hívás 90 %-os támogatást biztosít az előkészítés és a megvalósítás költségeire. A megva-
lósítás költségeibe beletartozik a közbeszerzés, a műszaki ellenőrzés, valamint a projekt-
menedzsment díja is.  A kistelepülések számára előnytelen feltételeket tartalmazó pályáza-
ti értékelési szempontok mellett lehetőség van többlet pontszámok megszerzésére, pl. több 
önkormányzat közös pályázatával és együttes karbantartó szervezet létrehozásával. Az 
említettek miatt a pályázatot író cég javaslata, hogy Fülöpjakab és Kunszállás közösen 
nyújtson be pályázatot. Erről beszéltem a Kunszállási kollégával, aki egyetértett a közös 
pályázattal, de náluk testületi ülés csak a hónap végén lesz, tehát döntés is csak ekkor szü-
letik. Pályázatban indokolni kell a kötődést is. Ezek közt kerül felsorolásra pl a munkahe-
lyek közti ingázás, közös fogorvosi, védőnői, gyermekjóléti szolgálat stb. A teljes pályá-
zati költségvetés 107.209.585,-Ft, melyhez Fülöpjakabnak 5.891.235,-Ft önrészt kell biz-
tosítania. Ez azonban csak 2008-ban merül fel. A pályázat benyújtási határideje: 2007. au-
gusztus 31. Van-e kérdés, észrevétel? (8.sz. melléklet) 

 
 Szavazásra terjesztem elő az 5302 j. út mellett, Fülöpjakab és Kunszállás között kerékpár-

út létesítésére pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
119/2007. Kt. számú határozata 
Kerékpárútra pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kunszállás Község Önkormányzat 
gesztorságával pályázatot kíván benyújtani a DAOP-2007-3.1.2 pályázatára. A pályázat önré-
széhez gesztori megállapodás keretében 2007 és 2008 évi költségvetése terhére összesen 
5.891.235,-Ft-ot biztosít. 
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat gesztori megállapodásának aláírására, továbbá a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Ezen belül a polgármester megállapodást köthet és nyilatkozhat együttes karbantartó létreho-
zásának szándékáról, amely a pályázati támogatás elnyerésével lép hatályba.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- A májusi testületi ülésen a Plébános Úr azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 
hogy az iskolai sportpálya és a Templomkert közti dróthálót megmagasítani szíves-
kedjenek. Ez folyamatban van, 60.000,-Ft-ból meg tudunk oldani kb. 3 méteres kerítés 
magasítást. Az oszlopok mellé egy tartószerkezetet állítunk, és erre egy vékonyabb 
csőre sporthálót húzunk. Ezt a megoldást találtunk a legolcsóbbnak.  

- A jegyzői állásra 2007. augusztus 10-i Belügyi Közlönyben megjelent a pályázati ki-
írás. A pályázat benyújtási határidejének a megjelenéstől számított 30 napot határozta 
meg a képviselő-testület. Tehát 2007. szeptember 10-ig lehet a pályázatokat benyújta-
ni. Eddig telefonon volt néhány érdeklődő, de pályázat még nem érkezett be.  

- Az oktatási társulással kapcsolatosan a szükséges dokumentumok elküldésre kerültek. 
Az SZMSZ és a Pedagógiai Program kidolgozása pedig folyamatban van. 

- A többcélú kistérség feladatellátás tárgyában a megállapodások aláírásra kerültek, ki-
véve a Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulást.   

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 
VI. 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                                                             Hegedűs Gáborné 
                     polgármester                                                                mb. jegyző  
 
 

 


