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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 17-én 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, 
 Abonyi Henrik Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, 
 Dolog Ernő Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK igazgató, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Nagy Erika tagintézmény-vezető (óvoda) 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

1./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./ Megállapodás-tervezet elfogadása a Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működő 

logopédiai ellátásra 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ A Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 2007/2008. évi    

munkájának értékelése, a 2008/2009-es tanév indítása 
  Előadó: Dolog Ernő igazgató, Hatvani Mónika, Nagy Erika tagintézmény-vezetők 
 
4./ Társulási megállapodások felülvizsgálata 
 Előadó: Polgármester 
 
5./  Rendeletalkotás a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról 
  Előadó: Jegyző 
 
6./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázaton való részvétel 
 Előadó: Polgármester 
 
 

  7./  Egyebek 
    Előadó: Polgármester 
 
   8./  Kérdések, interpellációk 
 

  9./  Szociális ügyek megtárgyalása 
        Előadó: Csáki Béla polgármester 
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Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával ke-
rült sor az összehívásra. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegy-
zőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

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

jesztést, 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 ki-
egészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdé-

sekre 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 
12/2008. (IX.17.)sz. rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről a 11/2008. (VIII.13.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 
az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
II. NAPIREND:  Megállapodás-tervezet elfogadása a Többcélú Kistérségi Társulás ke-

retén belül működő logopédiai ellátásra 
 

Csáki Béla: ismertetem a Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működő logopédiai ellátás-
ra vonatkozó megállapodás-tervezetet. (2. sz. melléklet) 

 Átadom a szót Abonyi Henrik igazgató úrnak.  
 
Abonyi Henrik: a megállapodás-tervezet a tavalyi évhez képest két pontban módosult. Az egyik 

az óradíj változása, 1.900,-Ft helyett most 2.200,-Ft óradíj szerepel. A bruttó térítési díj tar-
talmazza a feladat ellátása során felmerülő közvetlen és közvetett-állandó (tanügy-igazgatási, 
utazási és az oktatási infrastrukturális hozzájárulási) költségeket. Az összeg minden pedagó-
gus esetében 2.200,-Ft, de az összetétele egyénileg változó. Ebben az esetben pl. nem kerül 
felszámításra utazási költség. A másik, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Önkormányzati 
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Társulás 2008. évi költségvetése terhére részben hozzájárul az ellátott által fizetendő térítési 
díj összegéhez. Ez gyermekenként 1.860,-Ft-ot jelent, ami Fülöpjakab vonatkozásában, a 18 
ellátott gyermek után 33.510,-Ft.  

 
Polyák Tibor: helyben dolgozik a logopédus, így nála utazási költség nem merül fel. A 2.200,-

Ft-os óradíj miből tevődik össze? 
 
Abonyi Henrik: a logopédiai feladatokat, ellátó pedagógust további jogviszonyban foglalkozta-

tom, így a 13. havi bérét, illetve a szabadság alatti átlagbérét is fizetnem kell.  Ez az az ösz-
szeg, amellyel az 1.900,-Ft-os óradíjat 2.200,-Ft-ra kellett emelnem. Tehát itt nem merül fel 
utazási költség, de nem is kerül felszámításra.  

 
Polyák Tibor: a tényleges költség 10 hónapra van számolva. Én úgy tudom, hogy szeptemberben 

nincsenek logopédiai foglalkozások? 
 
Abonyi Henrik: szeptemberben csak a szűrések vannak, de természetesen ez is a kötelező fel-

adatellátáshoz tartozik. Ez alapján derül ki, hogy hány ellátott gyermek van. Fülöpjakabon je-
lenleg 18.  

 
Polyák Tibor: mit jelent a szorgalmi időszak? 
 
Abonyi Henrik: a térítési díj összege a szorgalmi időszakra van megállapítva.  A szorgalmi idő-

szak 10 hónap, amely szeptember 1-től június 30-ig, a tanév, pedig szeptember 1-től augusz-
tus 31-ig tart. A normatíva lehívásához a megállapodásban tanévnek kell szerepelnie, de a fi-
zetés mindig csak a tényleges teljesítés alapján történik.  
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha jól értem, akkor a szűrést végző logopédus óradíját nekünk 
fogják kiszámlázni? 

 
Abonyi Henrik: igen ez így van, és minden évben, így történik. Csak szűréssel tudjuk megállapí-

tani, hogy hány gyermek szorul logopédiai ellátásra.  
 
Csáki Béla: az oktatási infrastrukturális hozzájárulás alatt mit kell érteni? 
 
Abonyi Henrik: az adminisztrációhoz szükséges eszközökről van itt szó elsősorban. Pl. a fény-

másolási költségek, illetve azok az eszközök, amelyek a konkrét logopédiai oktatás megtartá-
sához szükségesek.      

                                                                     
Hatvani Mónika: a tavalyi tanévben egy beszéd- és nyelvfejlesztő társasjáték beszerzése történt 

meg, amely 14.000,-Ft-ba került, a többit, pedig irodaszer csomagra költöttük. Ezek a beszer-
zések viszont Kunszállást és Fülöpjakabot közösen érintette.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tavaly a logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás-tervezet 

aláírásakor elhangzott, hogy a feladatellátás költségeinek csökkentése érdekében pályázatokat 
nyújtanak be. Ennek lett-e valamilyen eredménye? 
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Abonyi Henrik: nem voltak ilyen jellegű pályázatok kiírva. Jelen pillanatban infrastrukturális 
fejlesztésekre lehet pályázni, de ezt is csak a fenntartó önkormányzat, tehát Kiskunfélegyháza 
nyújthatja be.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás-tervezet aláírását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
98/2008. Kt.sz. határozata 
A logopédiai ellátásra vonatkozó  
megállapodás-tervezet aláírása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a tervezetben szereplő díjjal a két fél között létrejött meg-
állapodást, és felhatalmazza a Polgármester Urat annak aláírására.  

2.) A képviselő-testület a 2008., illetve a 2009-es költségvetésben biztosítja az ellátásra kifi-
zetendő díjat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: 1. Csáki Béla polgármester 
              2. Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
 
 
 

III. NAPIREND:  A Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános Iskola és 
Óvoda 2007/2008. évi    munkájának értékelése, a 2008/2009-es tanév 
indítása 

 
 

Csáki Béla: a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános Iskola és Óvoda 
2007/2008. évi munkájának értékeléséről, illetve 2008/2009-es tanév indításáról szóló tájé-
koztatót a képviselők megkapták. Megkérdezem az ÁMK igazgatót, valamint a tagintézmény-
vezetőket, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (3.sz. melléklet) 

 
Hatvani Mónika: a 8. oldalon szerepel, hogy a logopédiai szűrés megtörtént. Itt egy számadatot 

szeretnék pontosítani. A 13 óvodás helyett 12 szorul ellátásra, a 6 iskolás száma viszont nem 
változik.  

 
Dolog Ernő: a következő tanévben több problémával is szembe kell nézni az iskoláknak. Ezek a 

következők:  
 - A BTM-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) gyerekek ellátását kü-

lön kell megoldani, amely plusz költségeket jelent a fenntartó önkormányzatoknak.  
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 - a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, amely ugyan anyagilag nem érinti az önkormány-
zatokat, de az iskoláknak jelentős problémát okoz, hiszen senki sem tudja, hogy mit kell csi-
nálni, de már szigorúan ellenőrzik.  

 - a harmadik nehézség a kezdők (30.000 – 40.000,-Ft-os) béremelése, amely már anyagilag is 
érinti az önkormányzatokat, de mellette a pedagógusok közt is feszültséget okoz.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? Egy éve működik társulásban az iskola. Erről milyen vé-

leményeket hallottak a képviselők? 
 
Polyák Tibor: én úgy gondolom, hogy a közös irányítás sem a képviselő-testületeknek, sem pe-

dig a szülőknek, lakosságnak nem okozott problémát. A változást szerencsére „senki sem vet-
te észre”, és reméljük a jövőben is így marad.  

 
 A gyerekek logopédiai és fejlesztő pedagógiai ellátása a tanórák terhére, vagy azok után tör-

ténik? 
 
Hatvani Mónika: a rászoruló gyermekek ellátását megpróbáljuk tanórán kívül, illetve modul- 

vagy készségtárgyak terhére megoldani, úgy, hogy minél kevesebb hátrányt okozzon a tanu-
lásban.  

 
Polyák Tibor: a Kiskun Művészeti Alapiskola által tartott foglalkozásokhoz, a tanulóknak hozzá 

kell-e járulni? 
 
Hatvani Mónika: a korábbi években az oktatásért tandíjat kellett fizetni, ha jól emlékszem 2 x 

6000,-Ft-ot. Kivételt képeztek ez alól a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyerekek.  

 
Polyák Tibor: az induló angol szakkörre hányan jelentkeztek? 
 
Hatvani Mónika: jelenleg 14 fős csoporttal indult el a szakkör. A tanító szerint jó kis csapat jött 

össze, akikkel könnyedén és jól lehet haladni.  
 
Polyák Tibor: a modern tánc oktatásán csak iskolások vehetnek részt? Óvodások részére nem 

indul? 
 
Hatvani Mónika: a modern tánc oktatása (felsős diákoknak) diákkör keretében történik. Nem is 

a művészi felkészülés a lényeg, hanem inkább a tánc nyújtotta mozgás.  
 
Csáki Béla: rendben beindult-e a hitoktatás? 
 
Hatvani Mónika: igen rendben beindult. A felső tagozatosoknak a nulladik órában, az alsósok-

nak, pedig csütörtök délután ¾ 2-től ¼-4-ig lesz a hittanóra.     
 
Csáki Béla: nagyon sokan jelezték, hogy szeretnék, ha az iskolában angol tanítás is lenne. Ná-

lunk olyan alacsony osztálylétszámok (átlag. 12-15 fő) vannak, hogy abból nem igazán lehet 
két nyelvcsoportot indítani, ezért örülök, hogy szakkör keretében van lehetőség angol nyelv 
tanulására.  
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 Én úgy látom, hogy iskolánkban egy jól kialakult és működő pedagógiai szakmai munka fo-

lyik, amely köszönhető annak is, hogy egy jó összetételű tantestület dolgozik, és igyekeznek 
egymáshoz közel kerülni.  

 
 Tavaly szeptembere óta társulásban működik iskolánk, de szerencsére elmondhatjuk, hogy ez 

a „formai” változás senkinek sem jelentett gondot. Reméljük ez a jó együttműködés továbbra 
is megmarad.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános 
Iskola és Óvoda 2007/2008. évi munkájának értékeléséről, valamint a 2008/2009-es tanév in-
dításáról készült tájékoztatót vegye tudomásul. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József 
Általános Iskola és Óvoda 2007/2008. évi munkájának értékeléséről, valamint a 2008/2009-es 
tanév indításáról készült tájékoztatót. 

 
 
IV. NAPIREND: Társulási megállapodások felülvizsgálata 
 

Csáki Béla: ismertetem a „Kistérségi önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata” 
tárgyában készült előterjesztést. (4.sz. melléklet) 

 
 A jogszabályi változások lényege, hogy a többcélú kistérségi társulásoknak-, valamint az ön-

kormányzati társulásoknak kötelező szabályoznia az önkormányzatok által vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárásokat. Ezzel a kötelező tartalmi elemmel 
kell a meglévő megállapodásokat módosítani, és ehhez a képviselő-testület minősített többsé-
gű szavazata szükséges.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a „Kistérségi önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgá-

lata” tárgyában készült előterjesztés elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
99/2008. Kt.sz. határozata 
„Kistérségi önkormányzati társulási 
 megállapodások felülvizsgálata” 
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H A T Á R O Z A T  
 

 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyháza és 

Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Megszüntető Okiratát, felkéri a Polgár-
mestert, hogy az Okiratot Fülöpjakab Község Önkormányzata nevében írja alá. Fülöpjakab 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Társulás pénzmaradványa 
felett - mintegy 15.000,- Ft – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata szabadon rendelkez-
zen. 

 
2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Homokhátsági Regioná-

lis Önkormányzati Társulás Szilárdhulladék lerakó és hasznosító létesítésére Megszüntető 
Okiratát, felkéri a Polgármestert, hogy az Okiratot Fülöpjakab Község Önkormányzata nevé-
ben írja alá. 

 
3. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskun Bűnmegelőzési 

és Közbiztonsági Társulás Társulási Megállapodás 7. pontjának módosítását az alábbiakra:  
 

„7. Az 5. pont szerint jóváhagyott tagönkormányzati hozzájárulásokat évente egy alka-
lommal, március 30-ig kell átutalni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségve-
tési elszámolási számlájára. Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettsé-
güknek a fenti határidőig nem tesznek eleget, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 
a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos határidő megjelölésével az elma-
radt tagi hozzájárulás befizetésére.  
Ha a megjelölt határideig nem történik meg az átutalás Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzat számlájára, az Önkormányzat 15 napos fizetési határidő megjelölésével 
újabb írásbeli felhívást tesz. A 45 napon túli késedelem estén Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, hogy követeléseit az adós 
tagönkormányzat bankszámlájáról azonnali beszedési megbízás  
– inkasszó - alkalmazásával beszedje.” 
 
 

4. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Köz-
ponti Háziorvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 4. pontjának módosí-
tását az alábbiakra: 
 
„4. 

 

Település 
2007. január 1-
jei lakosság-
szám 

2008. évi alap 
hozzájárulás 

2008 évi községi 
kiegészítő hozzá-
járulás 

2008 évi tagi hoz-
zájárulás össze-
sen 

Kiskunfélegyháza 31 653 26 553 873 - 24 553 873 
Gátér 1 062 890 918 196 831 1 087 748 
Bugac 2 925 2 453 798 542 118 2 995 917 
Bugacpusztaháza 309 259 222 57 270 316 492 
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Település 
2007. január 1-
jei lakosság-
szám 

2008. évi alap 
hozzájárulás 

2008 évi községi 
kiegészítő hozzá-
járulás 

2008 évi tagi hoz-
zájárulás össze-
sen 

Fülöpjakab 1 139 955 513 211 102 1 166 615 
Kunszállás 1 719 1 442 078 318 599  1 760 677 
Pálmonostora 2 011 1 687 039 372 718 2 059 757 
Petőfiszállás 1 626 1 364 060 301 362 1 665 422 
Összesen 42 444 fő 35 606 501 Ft 2 000 000 Ft 35 606 501 Ft 
 

A hozzájárulás mértéke módosulhat bírói döntés, vagy jogszabály-változás miatt, annak 1 hóra 
eső összegét az önkormányzatok havonta, minden hó 5. napjáig kötelesek átutalni a Kft. szám-
lájára. Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig 
nem tesznek eleget, a Kft. a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos határidő 
megjelölésével az elmaradt tagi hozzájárulás befizetésére. Amennyiben a megjelölt ha-
tárideig nem történik meg az átutalás a Kft. számlájára, a Kft. 15 napos fizetési határidő 
megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz. A 45 napon túli késedelem estén a Kft. felha-
talmazza számlavezető pénzintézetét, hogy követeléseit az adós tagönkormányzat bank-
számlájáról azonnali beszedési megbízás – inkasszó - alkalmazásával beszedje. 
A tagönkormányzatok által vállalt egyéb pénzügy kötelezettség vonatkozásában az ön-
kormányzat és a Társulás közötti külön megállapodásban-, vagy a Társulási Tanács ha-
tározatában foglaltakat kell irányadónak tekinteni azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 
tagönkormányzat befizetési kötelezettségének a meghatározott határidőig nem tesz ele-
get, a Társulás működésével összefüggő teendőket ellátó Kiskunfélegyháza Város Pol-
gármesteri Hivatal a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos határidő meg-
jelölésével az elmaradt pénzügyi kötelezettségvállalás befizetésére. Amennyiben a megje-
lölt határideig nem történik meg az átutalás, a Társulás működésével összefüggő teendő-
ket ellátó Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal 15 napos fizetési határidő meg-
jelölésével újabb írásbeli felhívást tesz. A 45 napon túli késedelem esetén a Társulás mű-
ködésével összefüggő teendőket ellátó Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal 
felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, hogy a Társulás követeléseit az adós tagön-
kormányzat bankszámlájáról azonnali beszedési megbízás  
– inkasszó - alkalmazásával beszedje. 
A hozzájárulás összegét minden év február 28-áig a társulásban részt vevő tagok felülvizsgál-
ják.  
A fentieken túl az ügyeleti óradíj emelkedésének függvénye a MEP-nek az ügyelet finanszíro-
zására biztosított összegének növekedése úgy, hogy ebben az esetben az ügyeleti óradíj mérté-
ke csak annyival emelkedhet, amennyivel az adott évi MEP finanszírozás is növekszik, a mű-
ködtetővel 2006. június 21-én megkötött vállalkozási szerződés értelmében.” 

 
5. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-

célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. fejezet 2.1.5. és 2.1.6. 
pontjainak elhagyását a Társulási Megállapodásból. 

 
6. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-

célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. fejezet 2.1.3. pontjának 
módosítását az alábbiakra: 
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„2.1.3. A házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok Társulás keretében történő 
ellátása, az erre vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás alapszolgáltatási feladatokról meg-
kötött megállapodás alapján. 
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Gátér, Kiskunfélegyháza, Petőfiszál-
lás. 
- Érintett lakosságszám: 34 579 fő, (72,13 %)” 
 

7. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. fejezetének bővítését egy 
új, 2.2.7. számú rendelkezés felvételével, az alábbi tartalommal: 

„2.2.7.  Bugac és Bugacpusztaháza Szociális Szolgáltató Központ Intézményfenntartó 
Társulás 
- Székhely: Bugac 
- A Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza 
- Érintett lakosságszám: 3 277 fő (6,84 %)” 
 

8. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 5. fejezet 2. pontjának mó-
dosítását az alábbiakra: 
„2. A Társulás működésével kapcsolatos költségekhez a Társulás tagjai a lakosságszám ará-
nyában kötelező befizetést teljesítenek. 
A társulási hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben az államháztartásról szó-
ló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ában foglaltaknak megfelelően elfogadott költségvetési hatá-
rozatában állapítja meg. A megállapított hozzájárulást évente egy alkalommal, március 15-ig 
kell átutalni a Társulás bankszámlájára. 
Amennyiben a tagönkormányzatok befizetési kötelezettségüknek a fenti határidőig nem 
tesznek eleget, a Társulás munkaszervezete a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólít-
ja 30 napos határidő megjelölésével az elmaradt hozzájárulás befizetésére. Amennyiben 
a megjelölt határideig nem történik meg az átutalás a Kiskunfélegyházi Többcélú Kis-
térségi Önkormányzati Társulás költségvetési elszámolási számlájára, a Társulás mun-
kaszervezete 15 napos fizetési határidő megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz a 
tagönkormányzat felé. A 45 napon túli késedelem estén a Társulás felhatalmazza szám-
lavezető pénzintézetét, hogy követeléseit az adós tagönkormányzat bankszámlájáról 
azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazásával beszedje. A tagönkormányza-
tok által vállalt egyéb pénzügy kötelezettség vonatkozásában az önkormányzat és a 
Társulás közötti külön megállapodásban-, vagy Társulási Tanács határozatában foglal-
takat kell irányadónak tekinteni azzal a feltétellel, hogy amennyiben a tagönkormány-
zat befizetési kötelezettségének a meghatározott határidőig nem tesz eleget, a Társulás 
munkaszervezete a fizetésre kötelezett tagot írásban felszólítja 30 napos határidő meg-
jelölésével az elmaradt pénzügyi kötelezettségvállalás befizetésére. Amennyiben a meg-
jelölt határidőig nem történik meg az átutalás a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás költségvetési elszámolási számlájára, a Társulás munkaszer-
vezete 15 napos fizetési határidő megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz az önkor-
mányzat felé. A 45 napon túli késedelem estén a Társulás felhatalmazza számlavezető 
pénzintézetét, hogy követeléseit az adós tagönkormányzat bankszámlájáról azonnali 
beszedési megbízás – inkasszó - alkalmazásával beszedje.” 
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9. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  

2007. július 25-én aláírt gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására létrehozott Mikrokör-
zeti Társulás Társulási Megállapodás IV. fejezet 1. pontjának módosítását az alábbiakra: 
„1.) A Megbízott önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás működéséhez szükséges pénz-
ügyi fedezetét elsődlegesen a központi költségvetés hozzájárulásaiból (gyermekjóléti norma-
tíva, többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása), és 
egyéb támogatásból biztosítja. Megbízó önkormányzatok képviselő-testületei Megbízott 
erre irányuló előterjesztése alapján önkormányzati támogatás megfizetéséről dönthet-
nek a feladatellátás biztosítása érdekében.  
Az önkormányzatok által jóváhagyott önkormányzati támogatást a képviselő-testületi 
jóváhagyástól számított 30 napon belül köteles megbízó önkormányzat megfizetni Kis-
kunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Amennyiben 
a támogatást jóváhagyó önkormányzat befizetési kötelezettségének a meghatározott ha-
táridőig nem tesz eleget, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a fizetésre kötelezett 
önkormányzatot írásban felszólítja 30 napos határidő megjelölésével az elmaradt pénz-
ügyi kötelezettségvállalás befizetésére. Amennyiben megjelölt határideig nem történik 
meg az átutalás, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 15 napos fizetési határidő 
megjelölésével újabb írásbeli felhívást tesz. A 45 napon túli késedelem esetén Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza számlavezető pénzintézetét, hogy köve-
teléseit az adós önkormányzat bankszámlájáról azonnali beszedési megbízás – inkasszó 
- alkalmazásával beszedje.” 
Amennyiben ezen felül a késedelem következményeként a közösen fenntartott intézmény 
pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Gazda-
sági Ellátó Szervezete nem tudja határidőre teljesíteni a tagintézmények vonatkozásában 
fennálló intézményfizetési vagy egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kötelezettségeit, az ebből 
eredő mindennemű felelősség a mulasztó önkormányzatot terheli.” 
 

10. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2007. nov-
ember 27-én aláírt házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására létre-
hozott Mikrokörzeti Társulásban az önkormányzat tagsága a Képviselő-testület korábban ho-
zott döntése alapján kilépés miatt megszűnik. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-
testülete kijelenti, hogy az önkormányzatnak a Társulással szemben tartozása vagy egyéb kö-
telezettsége nincs. 
 

11. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2007. nov-
ember 27-én aláírt családsegítési szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására Társulási 
Megállapodásban az önkormányzat tagsága a Képviselő-testület korábban hozott döntése 
alapján kilépés miatt megszűnik. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete kije-
lenti, hogy az önkormányzatnak a Társulással szemben tartozása vagy egyéb kötelezettsége 
nincs. 
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12. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2007. nov-

ember 27-én aláírt jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátására Társulási Megállapodásban az önkormányzat tagsága a Képviselő-testület koráb-
ban hozott döntése alapján kilépés miatt megszűnik. Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzatnak a Társulással szemben tartozása 
vagy egyéb kötelezettsége nincs. 

 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
A döntésről értesül: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény 
 
 

V. NAPIREND: Rendeletalkotás a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról 
 
Csáki Béla: a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet a képviselők 

megkapták, az ügyrendi bizottság megtárgyalta és az ott elhangzott módosításokkal javasolja 
elfogadásra. (5. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az ügyrendi bizottság által javasolt módosításokat, illetve néhány 

pontosítást szeretnék ismertetni. 
- A rendelet-tervezet II. fejezet 5. §. (4) bekezdésében szerepel azoknak a külterületi gyűj-

tőpontoknak a megnevezése, ahová az 1100 literes konténerek elhelyezésre kerülnek. 
Ezek a következők: 

 - Balogh János tanyája Fülöpjakab, Tanya 133., 
- Kovács László tanyája, Fülöpjakab, Tanya 137., 
- Gyarmati József tanyája, Fülöpjakab, Tanya 164., 
- 34-es dűlő, 
- Fülöp-Major Kft. daráló bejáró, 
- Bartucz Attila tanyája, Fülöpjakab, Tanya 511., 
- Udvardi Béla tanyája, Fülöpjakab, Tanya 526., 
- Hatvani István tanyája, Fülöpjakab, Tanya 488.,        
- Polyák Tibor tanyája, Fülöpjakab, Tanya 486., 
- Majori út II. km kő, 
- Polyák Imre tanyája, Fülöpjakab, Tanya 242. 
- Gulyás Zoltán bejárója, Fülöpjakab, Tanya 315. 
- Szőke László tanyája, Fülöpjakab, Tanya 206., 
- Czakó Józsefné tanyája, Fülöpjakab, Tanya 345. 

 
-  A rendelet 11. §. (1) bekezdésében szereplő hulladékgyűjtő udvar pontos címe nem 

Csongrád, hanem Kiskunfélegyháza, Csongrádi út. A másik módosítás, hogy ez a bekez-
dés következőkkel egészül még ki: „újrahasznosítható építési hulladék díj ellenében el-
szállítható, illetve elhelyezhető Kecsemét, Kisfái út. szám alatt.” 

- Bizottsági ülésen felmerült, hogy a IV. fejezet  14. §. (4) bekezdésnél felsorolt feladatok 
ellátása kinek a kötelezettsége. Megkérdeztük, a hulladékgyűjtő sziget edényzetének tisz-
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tántartásáról, karbantartásáról, cseréjéről stb. az üzemeltetőnek kell gondoskodni, tehát a 
Csongrádi Víz- és Csatornaművek KFT-nek.  

- A 14. §. (5) bekezdésben nem szerepelt, hogy a 80 literes gyűjtőedényben hány kg szilárd 
hulladék helyezhető el. Ezt is megkérdeztük, legfeljebb 20 kg szilárd hulladék rakható be-
le.   

- A 14. §.(6) bekezdésbe kerülne, hogy az „Ürítések gyakorisága heti 1, évi 52 alkalom.” 
- Tisztáztuk a 17. §. (2) bekezdést is, az ő számlázási rendszerük szükségessé teszi, hogy a 

közszolgáltatási díjnál az ürítések számát havonként vegyék figyelembe. Ez azonban nem 
érinti a szállítási napokat.  

- Lehetőség lesz a zöld hulladék elszállítására is, igénytől függően tavasszal és ősszel akár 
kéthetente is a többi időszakban viszont ritkábban. Erről mindig egy „Hírlevélben” értesí-
tik a lakosságot.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 

Polyák Tibor: a képviselő-testület saját költségvetése terhére díjfizetési kedvezményeket bizto-
sít. A 120 literes edény mellett a 80 literes kukákat is meg kellene említeni. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: véleményem szerint sokkal egyszerűbb, ha kihagyjuk a 120 litert, 

és csak gyűjtőedényről beszélünk.  
 
Szénási Zoltánné: a rendelet 27. §. (1) bekezdésében szerepel, hogy „a tulajdonos mentesül a 

szolgáltatás díjának megfizetése alól, ha a tulajdonos tartósan (30 napot meghaladóan) távol 
van, feltéve, hogy távollétét a szolgáltatónak legalább 30 nappal a távollét kezdete előtt beje-
lentette, és ingatlanát más személy nem használja” 

 Ha egy idős 1-2 hónapig kórházban van, akkor arra az időre utólag a közszolgáltatási díj fize-
tése alól mentesül-e? Előre biztosan nem tudja, hogy kórházba fog kerülni.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szerintem utólag nem mentesül, de meg fogom kérdezni, hogy 

mit lehet tenni ilyen esetben. 
 
Bodor Sándor: a III. fejezet 8. §. (4) bekezdés tartalmazza, hogy az ingatlantulajdonos, akinek a 

lakóingatlana gazdálkodó szervezetként is szerepel köteles a szilárd hulladékot elkülönítetten 
gyűjteni. Ezek szerint külön kell szerződést kötni egyszer magánszemélyként utána, pedig 
vállalkozóként is? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, de ennek ellent mond a 21. §. (2) bekezdés, mely szerint „az 

olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisé-
ge nem haladja meg a 120 litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik a hulladékukat.” Tehát 
a tevékenység fajtájától függ, hogy szükséges-e a plusz gyűjtőedény, vagy sem.  

 
Bodor Sándor: a 11. §. (4) bekezdésben szerepel, hogy az összegyűjtött zöldhulladék mennyisé-

ge max. 30 kg. lehet. Zsákonként vagy összesen? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: összesen 30 kg.     
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Csáki Béla: egy-két helyről panasz érkezett a gyűjtőkonténerek elhelyezésével kapcsolatban. 
Czakó Józsefné nagyon sérelmezi, hogy a magánterületén elhelyezett konténert már az ürítési 
napon a szomszédok megtöltik és két hétig, ott bűzölög. A másik panaszos Balogh János volt, 
aki azt kérte, hogy helyezzük fentebb a konténert. 

 
A képviselők többsége úgy nyilatkozott, hogy az új szállítási rend tapasztalatai után, ha szükséges 
visszatér erre a kérdésre.  
                                                                    
Csankovszki Tibor: az új szolgáltató a feltornyozott konténereket is el fogja szállítani? 
 
Csáki Béla: reméljük a heti szállítással, majd nem lesznek megpúpozva. Lesz ugyan néhány fel-

szabadult konténer, de véleményem szerint egyenlőre nem szabad kirakni, hiszen az az ön-
kormányzatnak plusz költséget jelentene. Néhány hét után meglátjuk, hogy milyen helyzet 
uralkodik, és ha nagyon szükséges, akkor rakunk ki plusz konténert. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet meg-
alkotását 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2008. (IX.17.)sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

 
 

VI. NAPIREND: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázaton való részvétel 
 

 
Csáki Béla: idén is lehetőségünk van csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpá-

lyázathoz. Első körben nyilatkozni kell, a testületnek arról, hogy csatlakozni kíván-e a pályá-
zathoz. Ezt a nyilatkozatot 2008. szeptember 30-ig kell beküldeni. Mi erről a véleményük, ja-
vaslatuk?  

 
Bodor Sándor: véleményem szerint, a lehetőséget hagyjuk meg, azonban a rászorultságot szigo-

rúbban vizsgáljuk. 
 
Polyák Tibor: ezzel a feltétellel én is támogatom az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csat-
lakozást. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
100/2008. Kt. sz határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj programhoz 2008/2009-ben is csatlakozni kíván.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folytatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatot 
küldje el az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, valamint 
hirdesse meg a pályázatot a jogszabályban megállapított határidőig.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30.   
 
 

VII. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: megjelent az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére vonatkozó pá-

lyázati felhívás. A pályázat benyújtási határideje 2008. szeptember 30. Az igényelhető támo-
gatás 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 ön-
erő. A támogatás külső és belső felújításra, korszerűsítésre, bővítésre, kisléptékű infrastruktú-
ra fejlesztésére, a kötelezően ellátandó feladatokhoz, valamint az opcionálisan ellátandó szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére a támogatás legfeljebb 20 %-áig vehető 
igénybe.  

 
 Az elmúlt üléseken már beszéltünk arról, hogy e pályázat keretében lehetőség volna a könyv-

tár korszerűsítésére, illetve felújítására. Kérem a képviselő-testületet, hogy most határozatban 
is nyilatkozzon arról, hogy az IKSZT pályázatot továbbra is kívánja-e benyújtani.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az IKSZT pályázat benyújtását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
101/2008. Kt. sz határozata 
IKSZT pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázatot kíván benyújtani.  
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A pályázat célja: Könyvtárépület felújítása, korszerűsítése  
A fejlesztés megvalósulási helye: 6116. Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 

           Polgármesteri Hivatal  
 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30.   
 
 
2.) 
Csáki Béla: A LEADER program keretében a szabadidőközpont kialakítására kívánunk pályáza-

tot benyújtani. A faluközpont, illetve szabadidőpark kialakítására árajánlatot kértünk. A leg-
kedvezőbb ajánlatot a hajdankert Kft. adta, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület ettől az 
irodától rendelje meg a kialakítandó szabadidő központ koncepció tervét, valamint olyan 
költségvetés, műleírás elkészítését, amely alapján a LEADER pályázatot el lehet készíteni. Ez 
bruttó 360.000,-Ft. Továbbá a játszótér engedélyezési tervét, amely bruttó 180.000,-Ft. E ket-
tő együtt bruttó 540.000,-Ft.  

 
Az építészeti munkára – vizesblokk kialakítására – Kis Zoltán vállalkozóval egyeztünk meg.    
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a hajdankert Kft megbízását a szabadidőközpont koncepció tervei-
nek elkészítésére, valamint a vizesblokk kialakítására Kis Zoltán felkérését. .  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
102/2008. Kt. sz határozata 
Megbízás szabadidőközpont koncepció tervének 
elkészítésére 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a hajdankert KFT-t, hogy  

az ajánlatában megjelölt összegért készítse el a 963-as Hrsz-ú területen kialakítandó lovas 
szabadidő központ koncepció tervét, játszótér engedélyezési tervét,  valamint olyan költségvetés, 
műleírás elkészítését, amely alapján a LEADER pályázatot be lehet nyújtani.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30.   

 
 

Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Kis Zoltán vállalkozó megbízását, a lovas szabadidő köz-
pont műszaki terveinek elkészítésére vonatkozóan. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
103/2008. Kt. sz határozata 
Megbízás lovas szabadidő központ vizesblokk 
műszaki terveinek elkészítésére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kis Zoltán vállalkozót, 

hogy az ÚMFT III. tengely fejlesztési területei közül a „Falumegújítás” jogcímre „Lovas szabad-
idő központ kialakítása” című pályázatban szereplő vizesblokk műszaki terveit készítse el.   

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2008. október 30.   

 
 
3.) 
Csáki Béla: szükséges volna az új telekosztásnál az 1006 és 1019 hrsz-ú utcák szilárd burko-

lattal történő ellátásának, valamint az 5302 J állami úthoz történő útcsatlakozás meg-
tervezését megrendelni. A 960 hrsz-ú utca csak az István Király utcáig van leaszfal-
tozva, ezért jó volna a folytatásában lévő 75 m-es szakaszt is megtervezni. Korábban 
az ehhez hasonló terveket Rácz Sándor úrral készítettük el. Reális áron dolgozik, ezért 
javasolnám a tervek elkészítésére felkérni. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésé-
be ezt beterveztük.  Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő Rácz Sándor megbízását az 1006 és 1019 hrsz-ú utcák szi-

lárd burkolattal történő ellátásának, valamint az 5302 J állami úthoz történő útcsatla-
kozás terveinek elkészítésére. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
104/2008. Kt. sz határozata 
Megbízás útcsatlakozás terveinek 
elkészítésére 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Rácz Sándor tervezőt, hogy 
az 1006 és 1019 hrsz-ú utcák szilárd burkolattal történő ellátásának, valamint az 5302 J 
állami úthoz történő útcsatlakozás terveit készítse el.  
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  

 
4.) 
Csáki Béla: Tánczos-Szabó Erzsébet Fülöpjakab, Tanya 414. szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy részére az István király utcai 985. hrsz-ú telek megvásár-
lásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
Ezeket a telkeket 120,-Ft/m2 + Áfa áron értékesítettük. A szilárd burkolatú út közműre tekin-
tettel - külön közigazgatási eljárás során -, a telek vételárán túlmenően 50.000,-Ft közműfej-
lesztési hozzájárulást kell a vevőnek még fizetni.   

  
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Tánczos-Szabó Erzsébet részére az István király utcai 985 hrsz-ú 
építési telek értékesítését 120,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
105/2008. Kt. számú határozata 
A 985 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Tánczos-Szabó Erzsébet részére 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 985 hrsz-ú építési tel-
ket – 1/1 tulajdoni arányban - értékesíti      
 

Tánczos-Szabó Erzsébet Fülöpjakab, Tanya 414. sz. alatti lakos részére.  
 

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa le. A 
telek lakáscélú beépítését visszavásárlási joggal kell biztosítani. 
 
3.) Az építési telek vételára: 120 Ft/m2 + ÁFA. A telek vételárán túl a tulajdonszerzőt 50.000,- Ft 
közműfejlesztési hozzájárulás is terheli a szilárd burkolatú út közműre tekintettel, melyet külön 
közigazgatási eljárás során kell majd megfizetni. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
5.) 
Csáki Béla: Kozma Róbert Fülöpjakab, Tanya 613. és Görbe Judit Városföld, Felszabadulás u. 

52. szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy részükre az 
István király utcai 984. hrsz-ú telek megvásárlásához hozzájárulni szíveskedjenek. 
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Ezeket a telkeket 120,-Ft/m2 + Áfa áron értékesítettük. A szilárd burkolatú út közműre tekin-
tettel - külön közigazgatási eljárás során -, a telek vételárán túlmenően 50.000,-Ft közműfej-
lesztési hozzájárulást kell a vevőknek még fizetni.   

  
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Kozma Róbert és Görbe Judit részére az István király utcai 984 
hrsz-ú építési telek értékesítését 120,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
106/2008. Kt. számú határozata 
A 984 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Kozma Róbert és Görbe Judit részére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 984 hrsz-ú építési tel-
ket – ½  - ½  tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Kozma Róbert Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti és 
 Görbe Judit Városföld, Felszabadulás u. 52. szám alatti lakosok részére. 
  
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa le. A 
telek lakáscélú beépítését visszavásárlási joggal kell biztosítani. 
 
3.) Az építési telek vételára: 120 Ft/m2 + ÁFA. A telek vételárán túl a tulajdonszerzőt 50.000,- Ft 
közműfejlesztési hozzájárulás is terheli a szilárd burkolatú út közműre tekintettel, melyet külön 
közigazgatási eljárás során kell majd megfizetni. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
 
6.) 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer továbbfejlesztése az 

MBH technológiák bevezetésével kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták. (6. sz. 
melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer által benyújtandó 

pályázathoz való hozzájárulást.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
107/2008. Kt. számú határozata 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer 
által benyújtandó pályázathoz való hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a konzorcium pályázatot 
nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1.”Települési szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében a meglévő 
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikai-
biológiai előkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági  Tanulmánya (RMT), 
valamint részletes tervei elkészítésének támogatására.” 

2.) „A konzorcium tagjai vállalják a 2001-ben (az eredeti konzorcionális  szerződés alapján) 
rögzített lakosságszámok arányában a 15 %-os önrész biztosítását.” 

 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
7.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- a DAR Közigazgatási Hivatal írásban jelezte, hogy önkormányzatunk a település lakos-
ságszámára tekintettel az 1993. évi III. tv. 86. §. (1) bekezdése alapján étkeztetés és házi 
segítségnyújtás alapszolgáltatások nyújtására, valamint a családsegítésre való hozzáférés 
biztosítására köteles. A szociális törvény 90. §. a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
az ellátási kötelezettség teljesítésének vizsgálata során végzett felméréskor megállapítot-
ták, hogy Fülöpjakab Önkormányzata nem biztosítja lakosai számára a házi segítségnyúj-
tás alapszolgáltatást, ezért 30 napon belül jelezni kell azt, hogy mikortól és milyen formá-
ban gondoskodunk a hiányzó alapszolgáltatás megszervezéséről.   

- A BKM-i Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a falugazdász részére megfelelő infrastruk-
túrával felszerelt helyiséget és szélessávú internet elérhetőséget – térítésmentesen - bizto-
sítani szíveskedjenek. Kérik, hogy 2008. szeptember 30-ig nyilatkozzunk arról, hogy igé-
nyeljük-e a falugazdászi ügyfélfogadást.  

 
A képviselő-testület egyhangúan úgy nyilatkozott, hogy szükségesnek tartja a falugazdászi ügy-
félfogadást, és internet elérhetőséggel, valamint megfelelő infrastruktúrával biztosítja a helyisé-
get.  
 

- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kifüggesztésre kapta Önkormányzatunk azt az ár-
verési listát melyben szerepel egy olyan földrészlet /Fülöpjakab 0235/150 hrsz/ melynek 
ingyenes önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe adását kértük a Nemzeti Földalap-
kezelő Szervezettől még 2006-ban, hivatkozva a 2001. évi CXVI. tv 13. §. 6 bekezdésé-
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ben foglalt célok megvalósítására, községi ellátást szolgáló közművesítéssel kapcsolatos 
létesítmények elhelyezésére önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja megszerez-
ni és vízműtelep, szennyvíztisztító céljára kívánja felhasználni. 2006. óta semmi választ 
nem kaptunk, most pedig kiírták árverésre. A kikiáltási ára 200.000,-Ft. Én szeretném, ha 
a képviselő-testület hozzájárulna a terület 200.000,-Ft- összegért történő megvásárlásá-
hoz. Nem lenne szerencsés, ha idegen – más településen élő – vásárolná meg. Az önkor-
mányzatnak elővásárlási joga van. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 0235/150 hrsz-ú ingatlan 200.000,-Ft-ért – árverésen - történő 

megvásárlásához.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
108/2008. Kt. számú határozata 
0235/150 hrsz-ú ingatlan árverésen  
történő megvásárlása 

H A T Á R O Z A T 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete minden tagja hozzájárul a 0235/150 hrsz-ú ingatlan 
200.000,-Ft-ért történő megvásárlásához. Felkéri a Polgármestert, hogy az árverésen az önkor-
mányzatot személyesen vagy meghatalmazott útján képviselje.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
 

- A Magyar Közút KHT. ismételten országos szemétgyűjtési akciót szervez 2008. október 
13-án (hétfőn ) 10-14 óra között. A Közútkezelő a résztvevőknek térítésmentesen biztosít 
kesztyűt, láthatósági mellényt, illetve a szükséges szemétgyűjtő zsákokat, továbbá gon-
doskodnak az összegyűjtött szemét elszállításáról. Kérdésem, hogy csatlakozzunk-e az 
akcióhoz? 

 
Bodor Sándor: én nem javaslom a csatlakozást, hiszen ez évben több dologgal is fordultunk a 

Közút KHT. felé és semmit sem teljesített. (60-as táblát nem tették ki, kérésünk ellenére a Fa-
lutáblát bentebb helyezték stb.) 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy nem kíván csatlakozni a Magyar Közút 
KHT. által szervezett országos szemétgyűjtési akcióhoz.  
 
Csáki Béla: van-e másnak egyéb kérdése, észrevétele? 
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VIII. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 
 

Kérdés, 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                                                           Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                     jegyző  


