
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 13-án 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri József,    

Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
 Szász Józsefné adóügyi előadó, 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása 
  Előadó: Polgármester 

 
2./ Beszámoló a költségvetés 2008. I. félévi teljesítéséről 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló az adóhatóság 2008. I. félévi munkájáról 
 Előadó: Jegyző 
 

 4./ Konzultáció a LEADER pályázat tervezőivel 
 Előadó: Polgármester,  
 

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

  7./  Szociális ügyek megtárgyalása 
        Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

8/ Döntés „Fülöpjakabért” emlékplakett adományozásáról 
  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, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Kovács Imrénét felkérni.     
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A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült 

előterjesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-
településfejlesztési, valamint az ügyrendi bizottság együttes ülésen megtárgyalta, és javasolja 
elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot 
kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: nem kívánom kiegészíteni, a felmerülő kérdéseket várom és 

azokra szívesen válaszolok. 
 
Csáki Béla: megkérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel a Költségvetési 

rendelet módosításával kapcsolatban.  
 

Szavazásra terjesztem elő a 2008. évi Költségvetési rendelet módosítását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2008. (VIII.13.)sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről a 4/2008. (V.13.) sz. Ök. rendelet módosításáról,  
az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a költségvetés 2008. I. félévi teljesítéséről. 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 

előterjesztést, illetve beszámolót a képviselő testület tagjai megkapták. Megkérdezem 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (2. számú 
melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: nem kívánom kiegészíteni az anyagot, várom a képviselők 

kérdéseit, észrevételeit. 
 
Csáki Béla: megkérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdés észrevétel? 
 
Polyák Tibor: a kérdésem az adós beszámolóhoz is kapcsolódik. A gépjárműadó befizetése 

minden évben ennyire elmarad a tervezettől? 
 
Szász Józsefné: nem ennyire rossz a helyzet, mindössze arról van szó, hogy az egyetlen 

fuvarozással foglalkozó nagyvállalkozónk nem fizette be a gépjárműadó I. félévi 
kötelezettségét. A tervezésnél is adódtak bizonytalanságra okot adó tényezők, mivel az 
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okmányiroda nyilvántartásában szereplő idei évi gépjárműállományról csak a tervezési 
időszakot követően kapunk pontos értesítést. Ezért fordulhat elő bizonyos mértékű túltervezés 
is ezzel kapcsolatban. Még az a tény is módosíthat a tervezetteken, ha a teherautók külföldön 
dolgoznak, mivel az adó megállapítása hónaparányosan történik, így ideiglenes kivonásuk a 
hazai forgalomból adókiesést eredményez.  

 
Csáki Béla: egyéb észrevétel, hozzászólás van-e? 
 
Csankovszki Tibor: a földútjavítás és a hulladékszállítás előirányzatához képest a teljesítés 

részarányosan elég kicsi. Itt megtakarítás történt? Ha igen, akkor az milyen mértékig, és 
szabadon felhasználható-e?   

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a földútjavítás költsége magában foglalja a hó eltakarítás 

költségeit is, tehát még korai a megtakarításokról beszélni, mivel nem lehet előre tudni 
milyen télnek nézünk elébe. A hulladékelszállítással kapcsolatban, pedig azt tudom mondani, 
hogy amint a lomtalanítás költségei megjelennek a költségvetésben év végére pont a tervezett 
költség lesz jelen. Amennyiben mégis van megtakarítás, az szabadon átcsoportosítható. 

 
Csáki Béla: a megtakarítás pénzmaradványként is átcsoportosítható. 
 
Csankovszki Tibor: a lomtalanításra külön előirányzat van tervezve. 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: akkor van esély a megtakarításra, viszont a szolgáltató váltás 

miatt az árak emelkedni fognak, ez elviheti a megtakarítást. 
 
Csáki Béla: sajnos nem tudjuk az új szolgáltató mikor lép be a feladatellátásba, az időhúzás 

taktikáját folytatjuk pillanatnyilag. Szeptemberben mindenféleképpen vissza kell térnünk a 
rendelet módosításra. Van-e további észrevétel, hozzászólás? 

  
Tisztelt képviselők, aki egyetért Fülöpjakab Községi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával, az  kérem 
kézfeltartással, jelezze. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
84/2008. Kt. számú határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 2008. évi 
Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadja. 
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III. NAPIREND: Beszámoló az adóhatóság 2008. I. félévi munkájáról. 
 

Csáki Béla: harmadik napirendünk az adóhatósági munkáról ezen belül is az első félévi 
teljesítésekről szól, amit már részben érintettünk az előzőekben is. Az elkészített beszámolót 
a képviselők szintén megkapták, tanulmányozták. Megkérdezem Szász Józsefnét, hogy a 
beszámolóval kapcsolatosan, az előzőeken túlmenően kiegészítést kíván-e tenni? (3. számú 
melléklet) 

 
Szász Józsefné: megkérem a Tisztelt képviselőket, hogy amennyiben tudomásukra jut 

autóeladás, tulajdonosváltás, juttassák el minél többekhez az információt, miszerint az eladó 
fél is köteles lejelenteni az általa eladott autót az okmányirodában, így Ők nyomon tudják 
követni ezeket a tranzakciókat, a 15 napos átírási határidő is követhetővé válik. 
Felszólíthatják a vevőt az átírási határidő pontos betartására, büntetés kiszabására is így 
kerülhet sor, adótartozások halmozása is megakadályozható ezzel. 

 
Csáki Béla: van-e még kérdés, hozzászólás? 
 
Szénási Zoltánné: két kérdésem lenne, az egyik: A vállalkozók kommunális adójával 

kapcsolatban 57 vállalkozót tartunk nyilván és 46 adózó nyújtott be bejelentkezést. A 11 
vállalkozó annyira kicsi hogy nem kell bevallást benyújtania? 

 
Szász Józsefné: a jelenlegi törvény úgy szól, hogy első körben a társas vállalkozóknak kell 

bejelentkeznie, az egyéni vállalkozóknak és a kisvállalkozásoknak csak feltölteni kell majd 
december 20-ig.  

 
Szénási Zoltánné: másik kérdésem: Az anyagból az látszik hogy 1/5 résszel tartoznak a 

magánszemélyek kommunális adója megfizetésével kapcsolatosan. A hátralékok összege 704 
e.Ft, még az egész évi adóelőírás 2.419 e.Ft. 

 
Szász Józsefné: ez a fennálló tartozás 1998. január 1. óta göngyölítődik, a részletfizetés 

lehetőségének megadásával, munkahelyi letiltásokkal folyamatosan feltöltődik az előző évek 
hátraléka, de a következő előírások az összes tartozásállomány stagnálását eredményezik. 
Sajnos a pénzbeszedések egyre nehézkesebben megoldhatók. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Szász Józsefnével együtt rendszeresen felszólításokat küldünk a 

tartozóknak, vannak, akik nem reagálnak a levelekre, van aki befizeti a tartozását, de 
előfordul olyan is, aki részletfizetést kér, vagy a munkáltatója vállalja át a fizetési 
kötelezettséget. Mindenféle megoldás szóba kerül a tartozások csökkentése érdekében. A 
beidézett ügyfelek körülbelül fele-fele arányban teljesítik a kötelezettségüket, részletfizetési 
módot is gyakran választanak. 

 
Csáki Béla: ez a tartozás 10 évre leosztva nem igazán nagy összeg egy-egy évet tekintve (70 

eFt), ismerve más önkormányzatok helyzetét, nem mondható nagynak, az illúzió volna, hogy 
mindenki megfizesse a rá kirótt kötelezettségét. Egyéb tartozások esetében az 5 éves elévülési 
határidőt alkalmazzák, ebben az esetben nem tudnánk kivezetni ezeket a tartozásokat. 
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Szász Józsefné: ezek a tartozások, mivel a részletfizetések folyamatosak, úgymond nem évülnek 
el, élők maradnak a folyamatos fizetések miatt. 

 
Csáki Béla: további kérdés észrevétel van-e? 
 
Polyák Tibor: az a tapasztalatom, hogy az idősebb korosztály még jobban megtartja a fizetési 

határidőket az adóbefizetésekkel kapcsolatosan. Az idegen bevételek behajtásából valamilyen 
százalék marad-e az önkormányzatnál? 

 
Szász Józsefné: ezek a behajtott összegek teljes egészében továbbutalandók. 
 
Polyák Tibor: aki sem telekadót, sem kommunális adót nem fizet azokkal kapcsolatosan történt 

e valamilyen előrelépés? 
 
Szász Józsefné: aki megkezdett egy építkezést az már nem köteles telekadót fizetni, amennyiben 

még nincs használatbavételi engedélye, akkor pedig még nem kötelezhető magánszemélyek 
kommunális adójának megfizetésére. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: van olyan lakosunk, akinél át tudtunk térni a kommunális adóra, 

mert elindítottuk a használatbavételi engedélyeztetés folyamatát. Van olyan lakosunk is, aki 
jelentkezik, hogy lejár a mentessége a telekadóval kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy 
vannak sikereink ezen a területen is. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés az adóhatóság első félévi munkájával kapcsolatosan?  
 
Polyák Tibor: mi az oka, hogy az iparűzési adó teljesítése jóval meghaladja a tervezettet? 
 
Szász Józsefné: ez még csak a feltöltésre befizetett összeg, hogy ez az összeg az 

önkormányzatnál marad-e vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az a vállalkozó éves 
árbevételétől függően csak a következő évben derül ki. Közszolgáltatók közül az áram-, 
vízszolgáltató feltöltései is jelentősek, de például a MOL részére nagyon sok önkormányzat 
fog visszafizetni a befizetett feltöltéseiből. Hozzánk tőlük még nem érkezett bejelentkezés. 

 
Csáki Béla: a MOL a Városföld-Szank gázvezetékkel kétszeresen is jelen van a településen, 

gondoskodni fogunk a kiértesítésükről. 
 
 Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, elfogadásra javaslom az adóhatóság I. féléves 

munkájáról szóló beszámolót, aki egyetért kérem kézfeltartással jelezze. 
 
 A képviselőtestület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta. 
 

Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
85/2008. Kt. számú határozata 
Az adóhatóság 2008. I. félévi munkájáról 
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HATÁROZAT 
 
 

 Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóhatóság 2008. I. félévi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

IV. NAPIREND: Konzultáció a LEADER pályázat tervezőivel. 
 

 
Csáki Béla: az általunk a testületi ülésre meghívott Izmindi Réka (játszótértervező) egy 

árajánlatot küldött pályázatíró irodájuk nevében, amely kert és tájépítészettel foglalkozik. 
Telefonon történt megbeszélésünkben jelezte, hogy a megküldött tanulmányterv elfogadása 
után dolgoznak ki látványterveket, költségvetést. (4. számú melléklet felolvasása) 

 
Az ismertetett anyag véleményezése után a képviselők más tervezők megkeresésével bízzák 
meg a polgármestert, beszámolást kérve az eredményekről, ezzel elhalasztják a jelen ülésen 
történő döntéshozatalt.  

 
Lezárom a napirendet. 
 

Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi és Szász Józsefné elhagyta a termet. 
 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
 
Csáki Béla: telephely vásárlásával kapcsolatos megkeresés érkezett az önkormányzathoz az A3 

CORNER KFT. részéről, amely mezőgazdasági hulladékok feldolgozásával, pellet 
készítésével foglalkozik. (5. számú melléklet felolvasása) 

 Az előzetesen – informális ülés keretében -  megbeszélt kikötéseket – tehát, hogy 3 hónapon 
belül megtörténik a telek kifizetése, valamint 1 éven belül befejezi az építkezést, és megkezdi 
a vállalkozás működését, a tényleges munka beindítását - mindenképpen bele kell foglalni a 
határozatunkba. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a 0235/168 hrsz-ú 3099 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan 

250,-Ft + ÁFA/m2 áron történő értékesítését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
86/2008. Kt. számú határozata 
A fülöpjakabi 0235/168. hrsz-ú  
3099 m2 telephely értékesítése 
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HATÁROZAT 
 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az A3 CORNER Kft. (1054 

Budapest, Aulich u. 3. képviseli: Dajbukát László) vételi ajánlatát, és értékesíti a Fülöpjakab 
0235/168 hrsz-ú, 3099 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlant 250,-Ft + ÁFA/m2 áron 
az alábbi feltételekkel: 

- az adás-vételi szerződés aláírására 2008. október 31-ig sor kerül. 
 - az ingatlanon megvalósítandó beruházás /fa pellet gyártó üzem/ az adás-vételi szerződés 

aláírását követő 1 naptári éven belül megkezdi az üzemelést.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2.) 
 
Csáki Béla: a következő kérelemmel kapcsolatos döntési jogkör átkerült polgármesteri 

hatáskörbe, tehát erről határozatot nem kell hoznunk. Az Alfa ’94 Szabadidős Klub 
megkeresése arra vonatkozik, hogy a Teleház udvar közterület használatát engedélyezzük 
Szüreti Bál megrendezése céljából, melynek időpontja 2008. szeptember 13. A díj 
megfizetése alól mentesítjük a Klubot, erről polgármesteri határozatot kap Szénási Zoltán, a 
Klub vezetője. 

 
3.) 
 
Csáki Béla: a Krisztus Szeretete Egyház szervezete a Klubház-Teleház udvarára – 2008. 

augusztus 23-án, 9,00 – 12,00 óráig  -  közterület-használati engedélyt szeretne kérni 
evangelizációs alkalom megtartására. A közterület-használat engedélyezése Polgármester 
hatáskörébe tartozik, de kérném a képvislő-testület véleményét.  

 
A képvielő-testület egyhangú véleménye a közterület-használati engedély elutasítása.  
 
4.) 
 
Csáki Béla: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Városi Tűzoltóság, az Achilles Track 

Sportegyesület és a Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesülete az idei év 
szeptemberében is megrendezi az „In Memoriam 2001. szeptember 11.” emlékmaratont. 
Azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy az idei programok sikeres 
megvalósításához anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatást biztosítani szíveskedjünk. (6. 
sz. melléklet) 

 
 Én javaslom az anyagi támogatás megállapítását maximum 20.000,-Ft-ig.  
 
Csáki Pál: egyetértek a támogatási összeggel és javaslattal. 
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Bodor Sándor: szintén egyetértek Polgármester Úr javaslatával. 
 
Polyák Tibor: egyetértek az anyagi támogatással, de én csak 10.000,-Ft-ot javaslok.  
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Városi Tűzoltóság részére egyszeri 20.000,-Ft összegű anyagi 

támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
87/2008. Kt. számú határozata 
Városi Tűzoltóság részére anyagi  
támogatás biztosítása 

HATÁROZAT 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága részére – az „In 
Memoriam 2001. szeptember 11.” emlékmaraton megrendezésére - egyszeri 20.000,-Ft összegű 
anyagi támogatást biztosít.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) 
 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy kiírásra került az Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér Cím elnyerésére vonatkozó pályázati felhívás. A pályázat benyújtási határidejét 
2008. augusztus 31-ről 2008. szeptember 30-ra módosították. Az igényelhető támogatás 
200.000 euro-nak megfelelő forint összeg. A támogatás aránya a költségvetési szervek esetében 
a támogatás számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás, az ÁFA az önerő. A 
támogatás külső és belső felújításra, korszerűsítésre, bővítésre, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztésére, a kötelezően ellátandó feladatokhoz, valamint az opcionálisan ellátandó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére a támogatás legfeljebb 20 %-áig vehető 
igénybe.  

 
 A könyvtár korszerűsítésére, illetve felújítására vonatkozóan kértünk árajánlatot, de sajnos az a 

mai ülésig nem készült el. Az ajánlat megérkezése után visszatérünk az IKSZT pályázat 
benyújtására.        

 
 Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
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VI. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
1.) 

   
Bodor Sándor: a júniusi ülésen jelezve volt, hogy a helyiségjelző tábla bentebb helyezése miatt 

szükséges volna egy 60 km/óra sebességkorlátozó tábla elhelyezése. Ez ügyben sikerült-e 
valamilyen intézkedést tenni? 

 
Csáki Béla: a panaszainkat jeleztem Közútkezelő KHT. felé. A helyiségjelző tábla kintebb 

helyezéséhez a korábban felsorolt feltételek valamelyikének teljesülnie kell. A 60-as tábla 
elhelyezésére viszont egyértelmű választ nem kaptunk. Ez ügyben ismételten megkeresem az 
érintetteket.  

 
2.) 
 
Bodor Sándor: a Tavasz utcából a kikanyarodás nagyon veszélyes, a fák miatt nem jó a kilátás. 

Nem lehetne a fákat felnyesni? 
 
Csáki Béla: megoldható a fák felnyesése, intézkedni fogok. 
 
3.) 
 
Bodor Sándor: a Polgárőrség telefonjairól ki rendelkezik? Ezt azért kérdezném, mert néhány 

cserére szorulna. 
 
Csáki Béla: a Bűnmegelőzési Társulás pályázaton nyerte a telefonokat. Mivel a Társulás a 

települések képviselőiből áll, így a telefonokat az önkormányzatok kapták meg, ők 
rendelkeznek a kihelyezésről is. Szerepel az önkormányzat nyilvántartásában, illetve 
leltárában is, de egyéb írásos dokumentum nincs. A legutóbbi esetben egy telefon 
visszavételéről, illetve ezt követően a továbbadásról egy jegyzőkönyv készült.  

 
4.) 
 
Bodor Sándor: nagyon rozsdás a víz. Az elmúlt mosás alkalmával a vízminőség miatt 

rozsdafoltosak lettek a ruhák. Kinek lehet ezt a problémát jelezni? 
 
Csáki Béla: a felvetett problémát jelezni fogom a BÁCSVÍZ ZRT. felé.  
 
5.) 
 
Polyák Tibor: a kijáró kutyák piszkát a karbantartók takarítják fel. Ez ellen nem lehetne valamit 

tenni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: faluhelyen ezt nem igazán lehet megoldani. Mezőőr nincs, én 

nem tudom ezt figyelni. Én többször felszólítottam a kóborló kutyák tulajdonosait, mivel 
változás nem történt, így most már bírságolni fogok 
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6.) 
 
Szénási Zoltánné: az Izsáki úti, kanyari kereszteződésben nagyon rossz a kilátás ezt jó lenne a 

Közútkezelő Kht-nak jelezni. 
 
Csáki Béla: a problémát jelezni fogom a Közútkezelőnek. 
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket, 
valamint a szakmai elismerésekről szóló döntéseket zárt ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                           Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                     jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       


