
 
JEGYZŐKÖNYV, 

 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 28-án 15 

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

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Cseri József, Polyák 
Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
Mészáros Anikó gazdálkodó, 
Hatvani Mónika iskolai tagintézmény-vezető,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

 
NAPIREND: 
 

1./   A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./   Beszámoló az önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról 
       Előadó: Polgármester 
 
4./   Az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletének elfogadása 
 Előadó: Jegyző Asszony 
 
5./   A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: Jegyző Asszony 
 
6./   Az önkormányzat Telekadó rendeletének módosítása 
 Előadó: Jegyző Asszony 
 
7./   Megállapodás jóváhagyása villamos energia beszerzésére vonatkozó tárgyban 
 Előadó: Polgármester 
 
 8./  A 0110/14 hrsz-ú, legelő művelési ágú terület művelésből  történő kivonása 

   Előadó: Polgármester 
 

  9./  Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése 
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  Előadó: Polgármester 
 
10./ Kiskun Művészeti Alapiskola Támogatási Kérelme 
 Előadó: Polgármester 
 
11./  Közterület-használat engedélyezése 
       Előadó: Polgármester 
 
12./  A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 
  Előadó: Polgármester 
 
13./   Egyebek 
   Előadó: Polgármester 
 
14./   Kérdések, interpellációk 
 
15./  Szociális ügyek megtárgyalása* 
        Előadó: Polgármester     
                             
16./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása* 
 Előadó: 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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
 
 

I.  NAPIREND:  A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

Csáki Béla: az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló tervezetet 
a képviselők megkapták. A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikót, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (1. 
sz. melléklet) 

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

válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének 

módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
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FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2007. (11.28.) rendeletét 

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

 
 
 
II. NAPIREND: Beszámoló az önkormányzat 2007. III. negyedévi gazdálkodásáról 
 
 

Csáki Béla: az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők 
megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság együttes ülésen megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikót, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs. Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
151/2007. Kt.sz. határozata 
Az önkormányzat III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  

 
 

III. NAPIREND: Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról 
 
 

Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság 
együttes ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikót, hogy 
az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (3. sz. melléklet) 

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

válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a 2008. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
152/2007. Kt. számú határozata 
2008. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
 
 
 

IV. NAPIREND: Az önkormányzat helyi iparűzési adó rendeletének elfogadása 
 

Csáki Béla: a helyi iparűzési adó rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. A pénzügyi és 
ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák 
Erzsébet Jegyző Asszonyt, hogy az anyagot kiegészíti-e? (4. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a bizottsági ülésen elhangzott módosításokat, illetve javaslatokat 

a rendelet-tervezetbe beépítettem, továbbá a legfontosabb fogalmakat megmagyaráztam. 
 Néhány technikai dolgot szeretnék pontosítani: 

- A 3. §-ban az adó alanya címszó alatt a helyi adókról szóló törvény értelmező 
rendelkezéseinek 26. pontjára hivatkoztam, viszont a helyi rendelet kiegészült a 
fogalmak magyarázatával, így helyesebb, ha a helyi rendelet alapján határozzuk meg a 
vállalkozót. Tehát jelen rendelet 8. §. (3) 2. pontja kerülne a véglegesített szövegbe.  

- A 8. §. 3. pontjában a nettó árbevételnél az utolsó sorban a „b)-j) alpontokban foglalt 
eltérésekkel” szövegrész helyett „a b) pontban foglalt eltéréssel.” szöveg kerül a 
rendeletbe.  

- A 8. §. 9. pontjában lenne még egy kis módosítás: a „22. pont” helyett „3. pont b) 
alpontja”, illetve a „36. és a 37.” pontok helyett „6. és 7. pont” kerülne javításra. 

 
A bizottsági ülésen elhangzott javaslatok, illetve módosítások a következők voltak:  
- 6. §-ban az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a 2. §. 

(3) bek. a.) pont szerint végzett tevékenység esetén naptári naponként 1.000,-Ft helyett 
500,-Ft 

- a 2. §. (3) bek. b.) pont szerint végzett tevékenység esetén naptári naponként 5.000,-Ft 
helyett 3.000,-Ft. 

- az 5. §-t kibővítettem azokkal a vállalkozókkal, akik az alapesettől eltérően kell, hogy 
számolják a helyi iparűzési adó alapjukat.  

- a 7. §. (7) kikerült a tervezetből, mely a készpénzbefizetésről rendelkezett. 
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Ennyiben kívántam a rendelet-tervezetet kiegészíteni. Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Bodor Sándor: a sok félreértés miatt, javasolnám, hogy a Fülöpkei Hírvivőben az iparűzési adó 
rendeletről bővebb tájékoztatás jelenjen meg.   

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a legfontosabb részeket kivonatoljuk a rendeletből.  
 
Mészáros Anikó: a hivatalban érdeklődőknek is szívesen adunk tájékoztatást. 
 
Bodor Sándor: a Polgárőr Közhasznú szervezet végez vállalkozási tevékenységet is. Ebből 

származó jövedelem után kell-e iparűzési adót fizetni? 
 
Mészáros Anikó: ha a bevétel nem képez társasági adóalapot, akkor nem.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a helyi iparűzési adó rendelet elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2007. (11.28.) rendeletét 
a helyi iparűzési adóról 

 
 

V. NAPIREND: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 
elfogadása 

 
Csáki Béla: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetet a képviselők 

az ülés előtt kapták meg. Megkérem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy 
ismertesse a rendeletet. (5. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: e rendelet a szociális étkeztetést szabályozza. A szociális 

alapszolgáltatás többi része a házi segítségnyújtás, családsegítés a többcélú kistérségi 
társulás keretében kerülnek megszevezésre. Annak a működtetéséhez Fülöpjakab 
Önkormányzatának nem kell működési engedélyt igényelni.  

 Ismertetem a rendelet-tervezetet. 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: a szociális étkeztetésre milyen összegű normatíva igényelhető? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a költségvetési törvény-tervezetben szereplő számok szerint a 

legalsó jöveledelemsávhoz 92.500,-Ft-os, a középsőhöz 82.000,-Ft-os, a legmagasabbhoz 
pedig 65.000,-Ft-os normatíva tartozik. A jövedelemsávokat a rendelet 3. §. (6) bek.-e 
tartalmazza.  
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Csáki Béla: sajnos ennek az a szépséghibája, hogy csak 2009-től leszünk jogosultak a normatíva 

igényléséhez. Pályázni ugyan lehet, de az bizonytalan.  
 
Polyák Tibor: 2008. novemberében előre kell majd jeleznünk, hogy 2009-ben hány főre 

igényeljük a normatívát? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen. A normatíva igénylés becsült létszámra történik, és utána a 

tényleges igénybevétel alapján kerül elszámolásra.  
 
Csáki Béla:  a 3. §. (7) bekezdés tartalmazza, hogy a „különös méltánylást igénylő esetekben a 

személyi térítési díj mérsékelhető vagy elengedhető. A méltánylást a Polgármester 
gyakorolja.” Ez így maradjon? 

 
Polyák Tibor: szerintem így a rugalmasság sokkal jobban biztosítható. Pl. előfordulhat, hogy 

valakinek eltörik a keze és igénybe szeretné venni a szociális étkeztetést. Ilyen esetekben 
nem célszerű a testületi ülést megvárni, hiszen azonnali segítségre van szükség.  

 
Bodor Sándor: nekem az a véleményem, hogy rendkívüli esetben, amikor azonnali döntésre van 

szükség a méltányosságot a Polgármester gyakorolja, egyéb kérelmeknél pedig a képviselő-
testület döntsön. 

 
Csáki Pál: én Polyák Tibor javaslatával értek egyet, tehát, a szociális étkeztetésre vonatkozó 

kérelmek elbírálása maradjon a Polgármester Úr hatáskörébe.  
 
Csankovszki Tibor: én is elfogadhatónak tartom, hogy a kérelmek elbírálása Polgármester 

hatáskörébe maradjon.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben – egyet nem értés 

esetén - a kérelmező a képviselő-testületnek nyújthat be fellebbezést. Tehát, ha a 
Polgármester Úr elutasít egy kérelmet, akkor fellebbezés esetén azzal a képviselő-testület is 
találkozik.  

 
Bodor Sándor: jó rendben, nincs kifogásom az ellen, hogy a Polgármester Úr hatáskörébe 

maradjon a szociális kérelmek elbírálása.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2007. (11.28.) rendeletét 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
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 VI. NAPIREND: Az önkormányzat telekadó rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: a telekadóról szóló rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. A Pénzügyi és 

ügyrendi bizottság megtárgyalta. (6. sz. melléklet) 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az eredeti rendelet  4. §. (1) bekezdés f.) pontjában olyan alanyi 

mentesség szerepelt, amely szerintem nagyon megfoghatatlan megfogalmazás volt, ezért ezt 
hatályon kívül helyeztük. A rendelet 4. §. (2) a.) pontja tartalmazta a feltételes mentességet, 
ez azonban kiegészítésre került. Az a.) pontban szereplő eset azokra a telektulajdonosokra 
vonatkozik, akik az önkormányzattól vásárolnak építési telket. Ez esetben vagy az adás-
vételi szerződésben vállalnak beépítési kötelezettséget, vagy esetleg az önkormányzat 
építési hatósága köt ki beépítési kötelezettséget. A jelenleg hatályos 10/1991. Kt.sz. 
határozat alapján ez most 3 év, de indokolt esetben 1 alkalommal legfeljebb 2 évvel 
meghosszabbítható. Erről a rendelet 5.§-a rendelkezik. Így összességében a tulajdonosnak 5 
év gondolkodási ideje lenne.   

 A másik eset, tehát a rendelet 2. §. (2) b.) pontja arra az esetre vonatkozik, amikor 
magánszemélytől vásárolnak építési telket.  Ez esetben a tulajdonos - amennyiben érvényes 
építési engedéllyel rendelkezik – az engedély kiadását követő év január 1-től 3 vagy 5 évig 
feltételesen mentes az adó alól. Az építési engedély a kiadásától számított 2 évig érvényes. 
Ha ezen időszakon belül a tulajdonos bejelenti, hogy megkezdte az építkezést, akkor 
onnantól kezdve 5 évre meghosszabbítják az építési engedély érvényességét.   

 
 Az a.) pontban 3 év szerepel, de ez mint mondtam már 1 alkalommal 2 évre 

meghosszabbítható. A b.) pontban viszont 3 év szerepel, ez azonban nem hosszabbítható 
meg 2 évvel, ezért én inkább az 5 évet jelölném meg. Mi erről a véleményük? 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a 2. §. (2) bekezdés b.) pontjában a 3 év 
helyett 5 év szerepeljen. Tehát „a magánszemély tulajdonában lévő telek – amennyiben érvényes 
építési engedéllyel rendelkezik – az engedély kiadását követő év január 1-től 5 évig.” 
 
Polyák Tibor: számomra nem egyértelmű, hogy mikortól kell telekadót fizetni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: mindaddig telekadó köteles a tulajdonos, amíg érvényes építési 

engedéllyel nem rendelkezik, valamint ha a vállalt határidő lejártáig a használatba vételi 
engedélyt nem szerzi meg.  

 
Bodor Sándor: ha egy magánszemélytől vásárolok egy telket, és megszerzem az építési 

engedélyt, akkor 5 évig nem kell telekadót fizetnem? 
 
Csáki Béla: igen, de a rendelet 2. §. (3) a.) pontja rendelkezik arról is, hogy ha a tulajdonos a 

vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a telekadót az elévülési időn (5 év) belül utólag 
visszamenőleg köteles megfizetni.  

 
Bodor Sándor: ha már több éve fel van építve, de nincs használatba vételi engedély, akkor is 

kell telekadót fizetni? 
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen. Ha a tulajdonos a vállalt határidő lejártáig a használatba 
vételi engedélyt nem szerzi meg, akkor a határidő lejárta évének január 1-től köteles a 
telekadót megfizetni. Ha van használatba vételi engedélye, akkor pedig a magánszemélyek 
kommunális adójának megfizetésére köteles.  

 
Csáki Béla: a rendelet 8. §. (2) bekezdés hatályon kívül lett helyezve. Ez arról rendelkezett, hogy 

50 %-os adókedvezményben részesül az adóalany, ha telkén csak víz és villany bekötési 
lehetőség biztosított. Mi erről a képviselők véleménye? 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a rendelet 8. §. (2) bekezdés hatályon kívül 
helyezésével. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a rendelet 3. §-a rendelkezik a telekadó mértékéről. A bizottsági 

ülésen 25,-Ft/m2 lett megállapítva. Megváltozott-e erről a képviselők véleménye? Korábban, 
úgy szólt a rendelet, hogy évenként emelkedő mértékű lesz a telekadó. Ezt azonban később 
visszavonta a régi képviselő-testület. Erről mi a véleményük? 

 
Szénási Zoltánné: nekem az a javaslatom, hogy a telekadó mértéke legyen 20,-Ft/m2, mely 

évenként 5,-Ft-tal emelkedik.  
 
Csáki Béla: én az elhangzott javaslatot nagyon jónak tartom, és egyetértek vele.  
 
Polyák Tibor: én is inkább a 20,-Ft/m2-rel értek egyet, mely összeg évenként 5,-Ft-tal 

emelkedik.  
 
Csáki Béla: más vélemény, javaslat? 
 
Bodor Sándor: én maradok a bizottsági javaslat mellett, az évenként 5,-Ft-tal történő 

emelkedéssel viszont egyetértek.  
 
Bakró Tibor: egyetértek Bodor Sándor képviselő javaslatával. 
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Szénási Zoltánné képviselő asszony módosító indítványát, 

miszerint a telekadó mértéke 20,-Ft/m2, mely összeg évenként 5,-Ft-tal emelkedik. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
153/2007. Kt. számú határozata 
Szénási Zoltánné módosító indítványa 
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H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szénási Zoltánné képviselő asszony 
módosító indítványát elfogadja, miszerint a telekadó mértéke 20,-Ft/m2, mely évenként 5,-Ft-tal 
emelkedik.  
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a telekadóról szóló rendelet módosítását 
 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2007. (11.28.) rendeletét 
a telekadóról szóló módosított 14/1996. (12.18.)  rendelet módosításáról 

 
 

VII. NAPIREND: Megállapodás jóváhagyása villamos energia beszerzésére vonatkozó   
tárgyban 

 
 
Csáki Béla: a közvilágításra 15 éves futamidejű szerződésünk van, ami elvileg felbontható lenne, 

de nem látom értelmét, ezért egy szándéknyilatkozatot adtam, melyben a további 
szolgáltatásra – 1 évre -  megállapodást kíván önkormányzatunk kötni a D-Energia 
áramkereskedő céggel. 

 
 Van-e ellenvetésük, kifogásuk? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a D-Energia áramkereskedő céggel történő megállapodás 

megkötését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
154/2007. Kt. sz határozata 
Megállapodás D-Energia áramkereskedő céggel  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – további szolgáltatásra - a D-Energia 
áramkereskedő céggel, 1 évre, megállapodást kíván kötni.  
 
Felhatalmazza Csáki Béla polgármestert a megállapodás megkötésére 
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Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Csáki Béla a liberalizáció bevezetésével az Önkormányzat nem maradhat az egyetemleges 

árampiacon. Ezzel kapcsolatosan elég nagy káosz van, a kereskedők nem jelentkeznek, 
hanem inkább kivárnak. Ezért a Megyei Önkormányzat kezdeményezett egy laza tartalmú 
csoportosulást melyhez eddig 60 önkormányzat csatlakozott. Ennek lényege, hogy az 
Önkormányzatok villamos energia fogyasztásából csinálnak egy nagy csomagot, és 
közbeszerzési eljárás kiírásával versenyeztetnék meg az áramkereskedőket. A 20-30 %-os  
áremelkedést – a szakemberek szerint -  vissza lehetne venni 15 %-ra. A fülöpjakabi 
intézmények fogyasztása kb. 33400 KWó, mely 1.765 eFt. Tehát a 10-15 %-os csökkenés is 
igen jelentős. Van-e kérdés, észrevétel? A képviselő-testület hozzájárul-e a csatlakozáshoz? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a villamos energia megyei szinten, integrált közbeszerzési 

társulásban történő beszerzését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
155/2007. Kt. sz határozata 
Csatlakozás a Megyei összefogáshoz  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy részt kíván 
venni a villamos energia beszerzés megyei szinten integrált közbeszerzési társulásában és 
felhatalmazza Csáki Béla polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
A képviselő-testület vállalja a közbeszerzési költségek teljesítményarányos megfizetését. Ennek 
nagyságrendje 20-30 eFt.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

VIII. NAPIREND: A 0110/14 hrsz-ú, legelő művelési ágú terület művelésből  történő 
kivonása 

 
Csáki Béla: a Képviselő-testület Fülöpjakab fejlődésének biztosítása érdekében újabb lakótelkek 

kialakítását határozta el, mely a község rendezési tervében is szerepel. Az előkészítő 
munkálatok – telekalakítási terv, megosztási vázrajz, jogerős elvi telekalakítási határozat, 
belterületi határmódosító képviselő-testületi rendelet – elkészültek. A tényleges telekalakítási 
határozat kiadásához a következő lépés a terület művelés alóli kivonása, ezt testületi 
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határozatban kell kérni a Körzeti Földhivataltól, mely akkor történik meg, ha 
Önkormányzatunk megfizeti a Földhivatal által számított földvédelmi járulékot. Ez 
nagyságrendben 1.090 eFt. Ezt követően az elsőfokú építési hatóság adja ki a telek 
megosztásról a végleges határozatot. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a 0110/14 hrsz-ú, 3 ha 3868 m2 nagyságú legelő művelési ágú 

terület művelésből történő kivonása. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
156/2007. Kt. sz határozata 
0110/14 hrsz-ú legelő művelés alóli kivonása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kéri a 
Kiskunfélegyházi Körzeti Földhivataltól a 0110/14 hrsz-ú, 3 ha 3868 m2 nagyságú, legelő 
művelési ágú terület művelésből történő kivonását.  
 
Az előző évek pénzmaradványai terhére vállalja a földvédelmi járulék megfizetését.  
 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

IX. NAPIREND:  Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás megszüntetése 
 
Csáki Béla: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2007. számú 

határozatával úgy döntött, hogy 2007. december 31. napjával kezdeményezi az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Igazgatási Társulás felbontását a bekövetkezett jogszabályi változások és a 
kialakult személyi problémák miatt. Kéri, hogy a Képviselő-testület – a korábbi határozatát 
módosítva – mielőbb hozzon határozatot a társulás fenti időponttól való megszüntetéséről. 
Van-e kérdés, észrevétel? (7.sz. melléklet) 

 
 Szavazásra terjesztem elő az Építésügyi és Környezetvédelmi Igazgatási Társulás felbontását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
157/2007. Kt. számú határozata 
Az építésügyi hatósági társulásból történő 
kilépés 2007. december 31-i hatállyal 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kilép a 120/2005. Kt. sz. határozatával 
létrehozott Építésügyi és Környezetvédelmi Hatósági Igazgatási társulásból 2007. december 31-i 
hatállyal. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló megszüntető szerződést 
megkösse. 
 
Határidő: 2007.12.31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 

X. NAPIREND: Kiskun Művészeti Alapiskola Támogatási Kérelme 
 
 

Csáki Béla: a Kiskun Művészeti Alapiskola azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
az iskolában folyó munkát 2007. július 1-től diákonként, havonta 2.000,-Ft-tal támogatni 
szíveskedjenek. Fülöpjakabon a 2007/2008-as tanévben a beiratkozott tanulói létszám 30 fő.  

 Mi erről a képviselők véleménye? (8. sz. melléklet) 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én úgy látom, hogy Fülöpjakabon a kezdetekhez képest nagyon 

sokat romlott a helyzet, és talán ez miatt az érdeklődés is igen megcsappant. Iskolánkban 
eddig 3 csoport – hangszeres, képzőművészeti és néptánc - működött. Talán a legbiztosabb a 
hangszeres csoport további működése, a néptánc és képzőművészeti csoport jövője azonban 
nagyon bizonytalan. Furcsának találom a visszamenőleg július 1-től történő támogatás kérését 
is.  

 
Szénási Zoltánné: én nehezen tudom elképzelni, hogy Fülöpjakabon a beiratkozott tanulói 

létszám 30 fő.  
 
Csankovszki Tibor: konkrétumot mondani nem tudok, de nekem is nagyon gyanús ez a 30 fős 

létszám.  
 
Bakró Tibor: véleményem szerint utasítsuk el a kérelmet, azzal, hogy a 2008. évi költségvetés 

ismerete után visszatérünk erre a kérdésre. 
 
Bodor Sándor: egyetértek ezzel én is. Ezzel nem utasítjuk el teljesen a kérelmet, ha a 2008-as 

költségvetésünk lehetővé tesz valamilyen összegű támogatást, akkor visszatérünk erre a 
kérdésre.  

 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kiskun Művészeti Alapiskola anyagi támogatásra irányuló 
kérelmének elutasítását. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
158/2007. Kt. számú határozata 
a Kiskun Művészeti Alapiskola anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a. Kiskun Művészeti Alapiskola anyagi 
támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában elutasítja.  
A kérelemre a 2008. évi költségvetés ismerete után visszatér. 
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
 

XI. NAPIREND: Közterület-használat engedélyezése 
 

Csáki Béla: Steiner István Fülöpjakab, Radnóti Miklós u. 1. szám alatti lakos azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testülethez, hogy részére közterület-használatot engedélyezni 
szíveskedjenek. Vállalkozásához szükséges reklámtáblát szeretne kirakni a Radnóti M. u. 1. 
sz. alatti székhelyhez, illetve a Templom u. 10. szám alatti telephelyhez. A tábla mérete 70 x 
50 cm. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: mivel ez a tábla egy közterületi dísztárgy is, így ezeket hirdető 

berendezéseknek nevezhetjük. A közterület-használati rendelet alapján a tábla elhelyezésének 
díja: 30,-Ft/m2/év. Ez esetben 504,-Ft/év, mely összeget 2008. január 1-jétől kell megfizetni. 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Steiner István Fülöpjakab, Radnóti M. u. 1. szám alatti 

lakos közterület-használatát. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
159/2007. Kt. számú határozata 
Steiner István közterület-használatáról 
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H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Steiner István Fülöpjakab, 
Radnóti M. u. 1. szám alatti lakos számára, hogy a Radnóti M. 1. szám alatti székhelyhez és a 
Templom utca 10 szám alatti telephelyhez 2007. november 1-től határozatlan időre reklámtáblát 
helyezzen el A közterület használat díját 504,-Ft/év összegben állapítja meg, 2008. január 1-jétől.  
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal   
 
 

XII. NAPIREND: A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos 
döntések meghozatala 

 
 

Csáki Béla: a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos döntések meghozatala 
tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. (9. sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos 

döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
160/2007. Kt.sz. határozata 
„Homokhátsági projekttel kapcsolatos 
döntések” megtárgyalása 
  

H A T Á R O Z A T  

 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági projekttel 
kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza. 
 

1. A Képviselő-testület visszavonja a (kijelöléssel kapcsolatos) 83/2007. Kt.sz. határozatát. 
 

2. A Képviselő-testület, mint a Homokhátsági projektben résztvevő tagönkormányzat, a 
projekt megvalósításával létrejövő vagyon vagyonkezelő és szilárdhulladék kezelési és 
szállítási közszolgáltató szervezetének közbeszerzési eljárásban történő kiválasztását 
elhatározza. 

 
3. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a gesztort bízza meg. 
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4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a nyertes pályázóval a vagyonkezelési és 
a települési szilárdhulladék kezelési és szállítási közszolgáltatási szerződést megköti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

XIII. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a képviselő-testület a július 19-i rendkívüli testületi ülésen úgy 

döntött, hogy a belső ellenőrzési feladatokat a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás keretén belül látja el. Az ellenőrzési tervről készült egy előterjesztés, 
melyet a képviselők megkaptak. (10. sz. melléklet) Ezzel kapcsolatosan van-e kérdésük, 
észrevételük? 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2008. évi ellenőrzési tervéről készült 

előterjesztés elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
161/2007. Kt. számú határozata 
Az önkormányzat 2008. évi  
ellenőrzési tervének elfogadása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi ellenőrzési 
tervét elfogadja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) 
 
Csáki Béla: a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat 2008. márciusában tartandó küldött 

taggyűlésen az Intéző és Ellenőrző Bizottságába 5 évre tisztségviselőket választ, mivel a 
jelenlegi tisztségviselők megbízatása lejár. Kéri a képviselő-testületet, hogy a közigazgatási 
területükön földtulajdonnal rendelkező, vagy egyéb jogcímen ténylegesen földet használó 
személyekből képviselőt választani szíveskedjenek. Korábban az önkormányzatot én 
képviseltem, a helyi földtulajdonosok képviselője pedig Tajti Sándor Fülöpjakab, Tanya 517. 
szám alatti lakos volt. Van-e másra javaslatuk? 

 
Bodor Sándor: ha a Polgármester Úr és Tajti Sándor továbbra is vállalja a képviseletet, akkor én 

őket javaslom. 
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Csáki Béla: van-e más javaslat, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő, hogy a Vízgazdálkodási Társulatban a földtulajdonosokat Tajti 

Sándor képviselje. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
162/2007. Kt.sz. határozata 
Vízgazdálkodási társulatban való 
képviselet a földtulajdonosok részéről 
 

H A T Á R O Z A T  

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe 
a helyi földtulajdonosok képviselőjeként Tajti Sándor Fülöpjakab, Tanya 517. szám alatti lakost 
delegálja 5 éves időtartamra. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Csankovszki Tibor: szavazásra terjesztem elő, hogy a Vízgazdálkodási Társulatban az 
önkormányzatot Csáki Béla polgármester képviselje. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
163/2007. Kt.sz. határozata 
Vízgazdálkodási társulatban való 
képviselet az önkormányzat részéről 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat küldött-
gyűlésébe a helyi önkormányzat képviselőjeként Csáki Béla Fülöpjakab, Templom u. 8. szám 
alatti lakost delegálja 5 éves időtartamra. 
 
 
Felelős: Csankovszki Tibor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
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Csáki Béla: 2007. október 1-jén Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszony munkába állt, ezért 

2007. november 1-től gépkocsi használatra  400 km gépkocsi általányt javaslok megállapítani.  
Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Csankovszki Tibor: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 

Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Lovasné dr. Polyák Erzsébet részére 2007. november 1-től 
400 km gépkocsi általány megállapítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
164/2007. Kt.sz. határozata 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet gépkocsi általány díja 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete Lovasné dr. Polyák Erzsébet gépkocsi költségtérítését 2007. 
november 1-jétől  400 km-ben állapítja meg.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.) 
 
Csáki Béla: Báthori Istvánné tájékoztatott arról, hogy Alapítványukat megkereste egy támogató, 

aki felajánlotta, hogy a település, illetve a falugondnoki szolgálat munkájának segítése 
céljából egy db kerekesszéket kíván adományozni térítésmentesen. Közben én már más 
vonalon is érdeklődtem a beszerzésről. Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Csáki Pál: a faluban van olyan személy akinek szüksége volna kerekesszékre, ezért az a 

javaslatom, hogy fogadjuk el az Alapítvány felajánlását. Ha sikerül egy másik beszerzése, 
akkor az Alapítvány felajánlását átadjuk a rászorult személynek.  

 
Bodor Sándor: egyetértek az elhangzottakkal. Mindenképpen próbáljuk meg másik vonalon is a 

beszerzést főleg, ha ígéretet kaptunk rá.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabért Alapítvány által felajánlott kerekesszék 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
165/2007. Kt.sz. határozata 
Fülöpjakabért Alapítvány felajánlásának 
elfogadása 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Fülöpjakabért Alapítvány által – a település, illetve a 
falugondnoki szolgálat munkájának segítése céljából - felajánlott kerekesszéket elfogadja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.)  
 
Csáki Béla: Tájékoztatások:  

- Tavaly a parkban került felállításra a karácsonyfa. A kérdésem az lenne, hogy idén is ott 
legyen? 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja, hogy a karácsonyfa a falu központjában, lévő 
parkban kerüljön felállításra.  
 

- A másik kérdésem, ami szintén a karácsonnyal függ össze, hogy vásároljunk-e valamilyen 
fényfüzért, ami szintén itt a falu központjában kerülne felszerelésre. 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja egy olcsóbb fényfüzér beszerzését, amely a falu 
központjában kerülne felszerelésre. 
 
 

XIV. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
 

Bodor Sándor: eldőlt-e már az évzáró ünnepség pontos időpontja? 
 
Csáki Béla: igen. 2007. december 21. 17,00 óra.  
 
Csáki Pál: internettel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy kb. mikorra várható? Az 

átadást nyár elejére ígérték.  
 
Csáki Béla: november 1-től kellett volna az internet szolgáltatást biztosítania. Folyamatosan 

érdeklődöm, de nagyon nehezen érem el őket.   
 
Bodor Sándor: fel kellene szólítanunk őket, hogy ha meghatározott időn belül nem biztosítják az 

internet kapcsolatot, akkor felbontjuk a szerződést, és keresünk másik szolgáltatót. 
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Csáki Béla: jó rendben, levélben tájékoztatni fogom Őket. 
 
 Van-e más kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt ülés 
keretében tárgyaljuk.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                            Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                           jegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 


