
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 10-én 

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

lyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Kovács Imre Kunszállás polgármestere, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./  A 2009. évi munkaterv elfogadása 
     Előadó: Jegyző 
 
2./  Beszámoló a társulások működéséről 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium konzorcionális szer-

ződésének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
4./   A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
       Előadó: Polgármester 
 
5./  Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási   megállapo-

dásának módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
6./  A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Polgármester 
 
7./  A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Jegyző 
 
8./  A 2009. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása  
     Előadó: Jegyző 
 
9./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
10./  Kérdések, interpellációk 
 
11./  Szociális ügyek megtárgyalása 
       Előadó: 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 
került sor az összehívásra. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

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

 
 
I. NAPIREND: A 2009. évi munkaterv elfogadása 
 

Csáki Béla: a 2009. évi munkatervről készült anyagot a képviselők megkapták. Megkérde-
zem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
(1.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a 2009. évi munkaterv az előző évek, valamint az előírt fel-

adatok alapján állt össze. Továbbra is a testületi ülések időpontjára a hónapok 3. szerdáját 
vettem általában alapul. Kivétel ez alól a februári ülés ugyanis a költségvetést kb. február 
közepéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, decemberben pedig az ünnepek miatt ke-
rült a hónap elejére az ülés időpontja. Az elmúlt évekhez hasonlóan terveztem nyári szü-
netet is, így a munkaterv szerint júliusban nem lesz testületi ülés.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2009. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
140/2008. Kt. sz. határozata 
A 2009. évi munkaterv elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervet elfogadja. 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a társulások működéséről 
 

 
Csáki Béla: a társulások működéséről, illetve munkájáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Az írásos anyagot néhány gondolattal szeretném kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 
 
 2008-ban a legnagyobb változás az volt, hogy elkészült a Felgyői Homokhátsági Hulla-

déklerakó. Az üzemeltetésére közbeszerzési pályázatot írtak ki, melyet a Csongrádi Városi 
Víz- és Kommunális Kft. nyert meg 2,27,-Ft/liter ajánlati árral. Csongrád Város Önkor-
mányzata, mint Gesztor 26 évre szóló vagyonkezelési és üzemeltetői szerződést kötött a 



 3

Konzorciummal. A szerződés aláírás 2008. július 14-én megtörtént. A közszolgáltatást 
2008. október 1. óta végzik, de az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése még 
folyamatban van. Sajnos sok kellemetlenséggel kellett szembenéznünk, hiszen az elvárá-
sok, illetve a kemény szabályok nem mindenkire egyformán vonatkoztak. Van olyan ön-
kormányzat, ahol még a korábbi módon oldják meg a hulladékszállítási közszolgáltatást, 
annak ellenére, hogy ezt az üzemeltető senkinek sem engedte meg. Mi is szerettük volna a 
2008-as évet a korábbi közszolgáltatóval végigvinni. További keserűség, hogy 2009. évre 
vonatkozóan új közszolgáltatási díjkalkulációt fogadtak el. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy a mi térségünk ellene szavazott, de ez kevés volt az elutasításhoz. Sajnos az a tapasz-
talat, hogy – az ígéretek ellenére – egyáltalán nem kezelik rugalmasan az igényeket.  

 
 2003. novemberétől működik a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás, amely-

hez kezdetben nagy reményeket fűztünk. Sajnos ez sem teljesen úgy működik, ahogy el-
képzeltük. Működési területe 11 települési önkormányzat közigazgatási területére terjed 
ki, amelyre van 1 tanyavédelmi autó, és 1 tanyavédelmi koordinátor. Ebből a tevékeny-
ségből egy-egy település nagyon keveset élvez, és nem oldja meg a települések közbizton-
sági problémáját. Többször felmerült már, hogy nincs igazán szükség erre a Társulásra, és 
ezt én Társulás előtt javasolni is fogom.  

 
 A Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulásban szintén csalódnunk kellett. Nagyon drágán 

működik és ez mellett nagyon rossz az ellátás. A lakosok is többször panaszkodtak az 
ügyeleti ellátás színvonalára. Például kifogás merült fel a barátságtalan fogadtatásra, a 
gyógyszerek felírásának elmaradása miatt, illetve előfordult, hogy az éjszakai hívásnál 
nem vették fel a telefont. A panaszokat többször is jeleztük a társulás felé, de ők csak ér-
tetlenkedve néznek, és bizonygatják, hogy milyen magas színvonalon dolgoznak.  

 
 A tájékoztatóban szerepelnek még a mikrotársulások, valamint a LEADER akciócsoport. 

Ezeket külön kiegészíteni nem kívánom. 
 
 A társulásokkal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? 
 
 
Polyák Tibor: a Bűnmegelőzés Társulással a kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy 

egyetértek a megszüntetésével, hiszen olyan nagy területet ölel át, hogy egy-egy település 
ennek hatékonyságát és szükségességét nem érzi.  

 
 Központi háziorvosi ügyelettel, kapcsolatos problémákkal szintén egyetértek, hiszen a 

lakosok panaszkodnak, és nincsenek megelégedve az ellátás és kiszolgálás színvonalával.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzati társulások 2008. évi tevékenységéről, a társu-

lási célok megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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141/2008. Kt. sz. határozata 
Az önkormányzati társulások  
működéséről szóló beszámoló 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati társulások 
2008. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
III. NAPIREND: Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 

konzorcionális szerződésének módosítása 
 
  

Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmű-
ködés konzorcionális szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést a képviselők meg-
kapták. (3.sz. melléklet) Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha a képviselő-testület ezt a határozatot meghozza, akkor arra 

kötelezettséget vállal-e, hogy ha esetleg túljut a pályázata a II. fordulóra, akkor ott már 
nem 15, hanem 30 %-os önrészt kell biztosítania? 

 
Csáki Béla: ezzel a határozattal csak az I. fordulóra vállalunk kötelezettséget, a másodikra 

nem.  
 
Kovács Imre: semmiképpen sem kötelez a II. fordulóra. Az I. forduló a meglévő Előzetes 

Megvalósíthatósági Tanulmány által vizsgált mechanikai, illetve mechanikai-biológiai 
előkezelés fejlesztési program Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya, valamint rész-
letes tervei elkészítésének támogatására vonatkozik. Tehát nem arra kötelez, hogy cégen 
keresztül csináljuk meg. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorci-

onális Együttműködés konzorcionális szerződés módosítását.   
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
142/2008. Kt. sz. határozata 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcionális Együttműködés 
konzorcionális szerződés módosítása  
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Homokhátsági Re-
gionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés konzorcionális szerződés 
módosítása” c. előterjesztést. A Képviselő-testület jóváhagyja Konzorcionális szerződés mó-
dosítását a melléklet szerinti formában. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok alá-
írására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Csáki Béla polgármester 
3. Cs. V. Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési  

Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye 

 
 

IV. NAPIREND: A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
 

Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmű-
ködés 2009. évi hulladékkezelési közszolgáltatói díjakra vonatkozó előterjesztést a képvi-
selők megkapták. Az előterjesztésben szerepel, hogy 5,85 %-os emelést fogadtak el, 
amely 2,40,-Ft/l egységárat jelent. Itt szeretném még egyszer megjegyezni, hogy a mi tér-
ségünk ellene szavazott, de ez kevés volt az elutasításhoz. Ha a képviselő-testület nem fo-
gadja el az emelés mértékét, akkor az emelést az önkormányzaton hajtják be. (4.sz. mel-
léklet) 

 
 Megkérem Kovács Imre kunszállási polgármestert, hogy az elmondottakat néhány gondo-

lattal egészítse ki.  
 
Kovács Imre: első körben ezen a konzorciumi ülésen nem fogadták el a tagok a szolgáltató 

által tett áremelést, a másodikban viszont megváltozott a helyzet, a többség elfogadta, a 
mi térségünk – ahogy Polgármester úr is mondta – továbbra is ellenezte, de ez kevés volt 
az elutasításhoz.   

 Véleményem szerint ez a rendszer túl bürokratizált, hiszen konzorcium mellett konzorci-
um van, mindnek külön könyvelése, apparátusa, amely hatalmas pénzeket emészt fel. Az 
Rt. részletes költsége sem az üzleti tervben, sem pedig máshol nem tűnik ki. A tapasztala-
tok szerint számos megalapozatlan döntés születik, hiszen korábbi áremelési javaslatuk-
hoz képest semmi sem változott, és mégis felére tudták csökkenteni az emelés mértékét.  

  
 Én Kunszálláson szeretném a képviselőket meggyőzni arról, hogy az emeléssel a lakossá-

got most ne terheljük, hanem az emeléssel járó különbözetet vállalja át az önkormányzat. 
Bizottsági szinten ez már elfogadott, testületi ülésünk viszont a jövő héten lesz.  

 
Csáki Béla: két lehetőségünk van: 
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- az egyik, hogy nem fogadja el az önkormányzat az áremelés mértékét, de akkor is az 
önkormányzaton behajtják. Jelenleg sajnos nem úgy áll az önkormányzat, hogy ezt át 
tudja vállalni. (ez 120.000-150.000,-Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak) 

- a másik, ha elfogadjuk, akkor ennek megfelelően a rendeletünket módosítani kell, és a 
megemelt díjat a lakosnak kell kifizetni.  

 
 Kérem a képviselők véleményét. 
 
Bodor Sándor: sajnos az önkormányzat elég nehéz anyagi helyzetben van, nem hiszem, hogy 

át tudná vállalni az emelés különbözetét. Tehát az a javaslatom, hogy fogadjuk el a köz-
szolgáltatói díjra vonatkozó emelést. Ha most átvállalnák, akkor ezt jövőre is vállalnunk 
kellene.  

 
Polyák Tibor: nekem is hasonló a véleményem, sajnos mást nem tudunk tenni.  
 
Szénási Zoltánné: én attól tartok, hogy túl sok terhet teszünk a lakosokra. Emelkedik a fo-

lyékony hulladék is, igaz ezt nem igazán veszik igénybe. Továbbá emelkedik a külterületi 
lakosok kommunális adója 3.000,-Ft-tal, amelyet azzal magyarázunk, hogy ebből történik 
a külterületi lakosok szemétszállítása. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a külterületi lakosok még akkor is jobban járnak, hiszen az 

éves 3.000,-Ft-os kommunális adó emelés kevesebb, mint a belterületi lakosok éves sze-
métszállítási díja.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2009. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára vonatkozó 

ajánlat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
143/2008. sz. határozata 
a 2009. évi hulladékkezelési közszol- 
gáltatás díjára vonatkozó ajánlat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárd-
hulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés 2009. évi hulladékkezelési közszolgáltatói 
díjakra tett ajánlatát elfogadja.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  2008.12. 31. 
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V. NAPIREND: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 
 
 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási meg-

állapodásának módosításáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták. (5.sz. melléklet) 
 

 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Társulási Megállapodás (2.1.7.) módosításáról szóló előter-

jesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
144/2008. sz. határozata 
Társulási Megállapodás (2.1.7.) módosításáról 
szóló előterjesztés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 2. pontjának ki-
egészítését egy új, 2.1.7. számozású alponttal az alábbi szövegezéssel: 
„2.1.7. Közművelődési feladatok Társulás által történő ellátása a Móra Ferenc Művelődési 

Központ Ifjúsági és Közösségi Háznak, mint szolgáltató intézménynek a Társulás részéről 
történő megbízásával a feladatellátásra. 

- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, 
Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár. 

- Érintett lakosságszám: 47.937 fő (100%)” 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Társulási Megállapodás (2.1.8.) módosításáról szóló 

előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
145/2008. sz. határozata 
Társulási Megállapodás (2.1.8.) módosításáról 
szóló előterjesztés elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 2. pontjának ki-
egészítését egy új, 2.1.8. számozású alponttal az alábbi szövegezéssel: 

„2.1.8. A fogyatékos sport-, az iskolai diáksport jellegű rendezvények-, a szabadidős sport-
versenyek és rendezvények- és az ifjúsági sport-turizmus feladatainak összehango-
lása a Társulás által, együttműködve a települési tagönkormányzatokkal. 

- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpja-
kab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár. 

- Érintett lakosságszám: 47.937 fő (100%)” 
 

Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Társulási Megállapodás (2.1.9.) módosításáról szóló 

előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
146/2008. sz. határozata 
Társulási Megállapodás (2.1.9.) módosításáról 
szóló előterjesztés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Több-
célú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 2. pontjának ki-
egészítését egy új, 2.1.9. számozású alponttal az alábbi szövegezéssel: 

„2.1.9. A turizmus-és idegenforgalmi fejlesztések feladatainak összehangolása a Társulás 
által, együttműködve a települési tagönkormányzatokkal. Kistérségi turisztikai 
marketing tevékenységek Társulás keretében történő ellátása. 

- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpja-
kab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár. 

- Érintett lakosságszám: 47.937 fő (100%)” 
 

Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
 
 

VI. NAPIREND: A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
Csáki Béla: a hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelező az önkormányzatnak meg-

szervezni a közszolgáltatást, illetve az érintetteknek kötelező igénybe venni. Ezek közé a 
kötelezettségek közé tartozik, hogy évente a szolgáltatás díjának maximált összegét meg 
kell határozni. A képviselők a BÁCSVÍZ ZRT. által elkészített jelentést megkapták, 
melyben a fogadás, ártalmatlanítás tervezett díja 452,-Ft/m3 + ÁFA, az áthárított vízterhe-
lési díj – melyet jogszabály ír elő – 30,-Ft/m3 + ÁFA. Ez összesen 482,-Ft/m3 + ÁFA. A 
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folyékony hulladék szállítást Csíkos Ferenc vállalkozó végzi. Az ő ajánlatában a folyé-
kony hulladék elszállítására tett díj 1.400,-Ft/m3 + ÁFA.  (6.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálatáról szó-
ló beszámoló elfogadását.  

 
 A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
147/2008.  sz. határozata 
A települési folyékony hulladék szolgáltatás 
díjának felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete 2009. évre vonatkozó települési folyékony hulladék 
szállítási, fogadási és vízterhelési – árajánlatban szereplő - díjakat,  mint a szolgáltatás 2009. 
évi maximált díjait elfogadja.   
 
 
Csáki Béla: mivel közszolgáltatásról van szó, így a települési szilárd és folyékony hulladék 

szolgáltatás díját rendeletben kell meghatároznunk. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Er-
zsébet  jegyző asszonynak.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a települési szilárd hulladék közszolgáltatás egységnyi díjtéte-

lével a 13/2008.(IX.17.) ök. sz. rendelet 1.számú melléklete, a települési folyékony hulla-
dék díjtételével, pedig 10/2004.(06.17.) ök.sz. rendelet 10. §. (2) bekezdése foglalkozik. A 
korábban elfogadott határozatok alapján a szilárd hulladék közszolgáltatás egységnyi díj-
tétele 2,40,-Ft/liter + ÁFA/ürítés. A folyékony közszolgáltatás ellátásáért a szállító szol-
gáltatót megillető maximált szállítási díj 1.400,-Ft + ÁFA/m3. A fogadási díj 452,-Ft/m3, 
melyet 30,-Ft vízterhelési díj és ÁFA is terhel.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? (7. sz. melléklet) 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról, vala-

mint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 14/2008.(XII.10.) sz. rende-
let-tervezet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2008. (XII.10.). sz. rendeletét 

a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló 13/2008.(IX.17.) ök. sz. rendelet, 
valamint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 10/2004.(06.17.) ök. sz.  

rendelet módosításáról 
VII. NAPIREND:  A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló 

rendelet módosítása 
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Csáki Béla: a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetet 
a képviselők megkapták. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. 
Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. (8.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a rendeletet két pontban kívánjuk módosítani: 

- a kommunális adó megfizetése – ez idáig -  hónapokra lebontva történt. Ez viszont 
törvénysértő, így a rendeletünket módosítani kell, mégpedig úgy, hogy az adó fizetésé-
re kötelezett személye évente változhat. Ez alapján a rendelet 4. §. (2) bekezdésének 
b), c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

 
b) Lakás értékesítése esetén a régi tulajdonost a változás évének végéig, az új tulajdo-

nost  a  változást követő év január 1-től terheli adófizetési kötelezettség. 
 
c) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a bérleti jogviszony létrejöttét követő év 

első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik 
meg.  

 
- a másik módosítás a külterületi lakosokat érinti. Mint már korábban is szó volt arról a 

hulladékszállítási közszolgáltatás október 1-jétől heti rendszerességgel történik, és a 
díjak is emelkedtek, ezért szükségessé vált, hogy a külterületi lakosok kommunális 
adóját 3.000,-Ft-tal megemeljük. A külterületi családokra jutó szemétürítési díj éves 
összege 2.181.088,-Ft. 3.000,-Ft-os emelés esetén – a kommunális adó 7.500,-Ft –, így 
a lakosok befizetései 2.700.000,-Ft, melyből 518.760,-Ft marad más célra. Pl. hóelta-
karításra, földútjavításra stb. Ez a 2008-as évre vonatkozik, a 2009-es évben a díjak 
további emelése miatt a más célra fordítható összeg még kevesebb lesz.  

 
Ha a belterületi lakosokat nézzük, akkor nekik 4.500,-Ft-os kommunális adó mellett 
kell fizetni a szemétszállítási díjat (kb. 12.000,-Ft), ez majdnem duplája, mint a külte-
rületi lakosok 7.500,-Ft-os kommunális adója  
 
Ez alapján a rendelet 7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(1) A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt belterületi adótárgyak után 4.500,-

Ft/év, a külterületi adótárgyak után, pedig 7.500,-Ft/év az adó mértéke. 
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Polyák Tibor: az elvekkel és a számításokkal egyetértek, mindössze annyi észrevételem van, 
hogy aki több külterületi ingatlannal rendelkezik, azzal szemben méltánytalan minden in-
gatlan után a kommunális adót beszedni. Nem lehetne erre valamilyen megoldást találni? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: kivételt nem lehet tenni, maximum, ha valakinek olyan anyagi 

helyzete van, akkor más jogcímen kérhet támogatást az önkormányzattól.   
 

Csáki Béla: van-e további észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló 

rendelet módosítását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2008.(XII.10.) számú rendelete 

a többször módosított 9/2003. (06.19.) rendelet módosításáról a  
magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról 

 
 
VIII. NAPIREND:  A 2009. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról szóló 

rendelet megalkotása  
 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szolgáltatónk a Szikra-Vill Kft. az általános iskolai és óvodai 

étkeztetés tekintetében nem szándékozik árat emelni a 2009-es évben. Így a rendeletben a 
diákétkeztetés díjai nem változtak. A rendelet 2. §. 3., és 4., pontja rendelkezik a szociális 
étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás igénybevételének díjairól. Ezeket az összegeket 
viszont csak becsülni tudtuk, hiszen nincsen még információnk arról, hogy mi lesz ezek-
nek a szolgáltatásoknak az önköltsége. Ha szükséges, akkor év közben módosítunk ezen 
az összegeken.  

 A 3. §. (2) bekezdésében szerepel a személyi térítési díj megállapításához kapcsolódó 
kedvezmények mértékének megállapítása, mely jövedelemhatárok figyelembevételével 
történik. (9. sz. melléklet)  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a SZIKRA-VILL KFT. által közölt diákétkeztetés 

2009. évi normájára vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
148/2008. Kt.sz. határozata 
a diákétkeztetés 2009. évi normájának ellfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a SZIKRA-VILL KFT. által közölt, a diákétkeztetés 
2009. évi normájára vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2009. évi intézményi térítési díjakról és támogatások-

ról szóló rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
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FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2008. (XII.10.) Ök. számú rendelete 

a 2009. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról   
 

 
 

IX. NAPIREND:  Egyebek  
 
 

Csáki Béla: Tájékoztatók:  
- Az új építési telkek vízhálózat bővítése elkészült, megtörtént a műszaki átadás is.  
- 2009. január 10-re módosult a LEADER pályázat beadási határideje. A tervek, és költ-

ségvetések készülnek.   
- 2008. december 20-án 13,00 órakor lesz óévbúcsúztató rendezvényünk. Mindenkit 

szeretettel várunk.  
 
 
X. NAPIREND: 
 

1.) 
Csáki Pál: Lendvaiék felé két helyen nagyon rossz az út, ezért kérték, hogy kavicsokkal, 

vagy kődarabokkal ha lehetséges, akkor jó lenne feltölteni.  
 
Csáki Béla: megnézzük, hogy milyen formában lehetne rajta javítani. 
 
2.) 
Bodor Sándor: Teleházzal kapcsolatosan van-e valamilyen fejlemény? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a pályázat kiírásra került. Egy érdeklődő volt, de eddig még 

írásos anyagot senki nem adott be. Ha nem lesz pályázó, akkor a januári ülésen visszaté-
rünk a Teleház további működtetésére, illetve a bérleti díjak megállapítására.  

 
3.) 
Bodor Sándor: mi lesz az ott lévő számítógépek sorsa? 
 
Csáki Béla: egyenlőre még nem gondolkodtunk rajta. Attól függ, hogy lesz-e pályázó vagy 

sem. Véleményem szerint erre a kérdésre is a januári ülésen visszatérünk.  
 
4.) 
Bodor Sándor: az új építési telkek árait mikor tudjuk meghatározni? 
 
Csáki Béla: még az útcsatlakozás kialakításának a költségét várjuk. Ezt a tervező az év végé-

re ígérte, utána tudnánk a telkek árait meghatározni.  
 
5.) 
Bodor Sándor: az elmúlt ülésen volt szó az életmódközpont és biofeldolgozó üzem pályázat 

útján történő megvalósításáról. Ez ügyben történt-e valamilyen fejlemény? 
 
Csáki Béla: a norvég pályázat még nem került kiírásra, így konkrét fejlemények nem történ-

tek, de nagyon úgy néz ki, hogy a vállalkozó házaspárnak komoly szándékaik vannak.  
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 Van-e további 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  
 
 
 
 

 
 
 


