
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-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, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 

Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
elnöke,  
Dinnyés Imre falugondnok, 

 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása 
     Előadó: Polgármester 
 
2./ Rendeletalkotás a luxusadóról szóló 5/2006.(03.17.) ök. sz. rendelet hatályon kívül he-

lyezéséről 
 Előadó: Jegyző 
 
3./ Falugyűlés előkészítése 
     Előadó: Polgármester 
 
4./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
     Előadó: Tanyagondnokok 
 
5./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
6./ Interpelláció 
 

 7./  Szociális ügyek megtárgyalása 
  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 Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
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I. NAPIREND: Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet-

tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-településfejlesztési, valamint 
az ügyrendi bizottság együttes ülésén megtárgyalta, és javasolja elfogadásra. Megkérde-
zem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a pénzügyi bizottsági ülésen ugyan elhangzott, de aki nem 

volt ott az nem tudja, hogy a kiküldött anyaghoz képest egy kis változás történt. Az átadott 
pénzeszközök között tervezésre került a Kiskunok Vidékéért Egyesület részére 280.000,-
Ft pénzeszköz átadás.  Én nem tudtam, hogy ez csak egyszeri támogatás és nem kell min-
den évben tervezni, így ezt az összeget áttettem az egyéb támogatások keretébe. 

 
Szénási Zoltánné: az iparűzési adóra tervezett 6 millió forint ténylegesen meg van, vagy eb-

ből valamennyit esetleg vissza kell fizetnünk? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: 90 %-os feltöltési kötelezettség mellett már ennél több van, 

ezért én úgy gondolom, hogy a 6 millió forint várhatóan marad.  
 
Szénási Zoltánné: SZJA visszafizetési kötelezettségre 1.171.000,-Ft van tervezve. Ez  miből 

adódik? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: ez amiatt történt, hogy novemberben kellett leadni, a normatív 

igényléshez az adatokat. Ekkor még az iparűzési adóhoz nem érkezett be minden bevallás, 
sőt az egyéni vállalkozóknak csak május 31-ig kell beküldeni, így a rendelkezésre álló 
adatok alapján 4.300.000,-Ft iparűzési adóalapot tudtunk bejelenteni. Amennyivel több 
bevételt terveztünk iparűzési adóba annyit kell visszafizetni SZJA kiegészítésbe. 

 
Csankovszki Tibor: a gépjárműadóból 10 millió Ft céltartalékba került a Szabadidő Park 

előfinanszírozása céljából. Ez az idei évben felszabadul még? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a pályázat elszámolási feltételei miatt valószínűleg csak jövő-

re szabadul fel ez az összeg.  
 
Bakró Tibor: az előterjesztésben 1950,-Ft/fő/hó mértékű egészségügyi hozzájárulás szerepel, 

amely 5.000,-Ft-ra fog módosulni. Ez mennyire befolyásolja a költségvetést? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyag készítésekor ezek a tervek még nem voltak ismertek, 

sőt még most sem tudjuk, hogy mikortól módosul. A változás után költségvetési rendeletet 
kell majd módosítanunk.  

  
Csáki Béla: a 2007. évi költségvetés készítésekor a bevételi és kiadási oldal nagyon nehezen 

ért össze. Különféle megszorítások voltak, és ekkor a képviselők is lemondtak - átmene-
tileg - a tiszteletdíjukról. Az akkori állapot egy kissé javult, így anyagi helyzetünket te-
kintve a 2009. évi költségvetésben a személyi juttatásoknál ismételten tervezésre került 
a képviselők tiszteletdíja. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfoga-
dását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2009. (II.11.) rendeletét 

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről  
 

 
II. NAPIREND: Rendeletalkotás a luxusadóról szóló 5/2006.(03.17.) ök. sz. rendelet 

hatályon kívül 
 

Csáki Béla: a luxusadó hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet és előterjesztést 
a képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, 
hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (2.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az előterjesztést kiegészíteni nem kívánom, ha van kérdés, 

arra szívesen válaszolok. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2009.(II.11.) Ök. sz. rendelete 

a luxusadóról szóló 5/2006.(03.17.) ök. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

III. NAPIREND:  Falugyűlés előkészítése 
 
Csáki Béla: községünkben a Falugyűlés általában február végén március elején kerül össze-

hívásra. Ez az  Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az előkészítés során a fa-
lugyűlés helyét, időpontját, a meghívottak körét kellene meghatározni. Ezekben a kérdé-
sekben kellene dönteni. Az én javaslatom február 23. hétfő, 17,00 óra? Mi erről a vélemé-
nyük, javaslatuk? 

 
Bodor Sándor: a Hírvivő meg tud jelenni addig? 
 
Csáki Béla: igen, jövő héten az újság is kimegy. 
 
Bodor Sándor: akkor egyetértek a február 23-i dátummal. Napirendje, pedig a szokásos le-

gyen.  
 
Csáki Pál: támogatom az elhangzottakat. Talán e korai időpontban még többen eljönnek, 

hiszen a kertekben sem tudnak még dolgozni.  
 
Csáki Béla: más vélemény, javaslat? 
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Minden képviselő egyetért azzal, hogy a falugyűlés időpontja 2009. február 23-a legyen, he-
lye a Teleház, és 17,00 órakor kezdődjön.  
 
Csáki Béla: meghívottak körét kikből állítsuk össze? Szükség van-e DÉMÁSZ, DÉGÁZ, 

BÁCSVÍZ Zrt. képviselőinek meghívására.  
 
Csankovszki Tibor: nem tartom szükségesnek a szolgáltatók meghívását. Ha időnként egy-

egy kérdés fel is merül, arra sem tudnak érdemben választ adni.  
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a falugyűlés 2009 február 23-án, 17,00 órai kezdettel történő 
megszervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
17/2009. számú határozata 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2009. február 23-án, 17,00 

órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 
NAPIRENDJE:  1./  Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről, és a 

2009. évi tervekről, elképzelésekről 
                                2./     Egyéb kérdések, javaslatok 

 
 
 

IV. NAPIREND:  Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
 

Csáki Béla: a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló anyagot a képviselők megkap-
ták. Megkérdezem a két tanyagondnokot, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (3.sz. 
melléklet) 

 
Polyák Tibor: az anyagot nem kívánjuk kiegészíteni. Várjuk a kérdéseket, észrevételeket. 
 
 
Csankovszki Tibor: a továbbképzéseknek a pontgyűjtésen túl hasznosítható értelme is van? 
 
Polyák Tibor: szerintem mindenképpen hasznosak ezek továbbképzések. Vannak ugyan 

olyanok, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a munkákhoz, de valamilyen téren 
ezeknek is hasznát vesszük.  

 
Csáki Béla: az évek óta megjelenő hasonló feladatok közt, mindig megjelenik valami új is. A 

tavalyi évben ez a szociális étkeztetés volt, amely nemcsak az ebédszállítás növekedését, 
hanem ezzel kapcsolatosan plusz adminisztrációs feladatokat is vont maga után.  
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 El kell mondani azt is, hogy az ellátottak egy része átlagon felüli gondozást igényel, 

amelyhez nagy türelem és megértés szükséges. Igaz nem ez a jellemző, de azért akad ilyen 
feladat is. 

 
 A tanyagondnoki szolgálat által használt vérnyomásmérők működőképesek-e, van-e igény 

a használatukra? 
 
Polyák Tibor: mindkét készülék működik és nincs probléma vele. Használatára, pedig alkal-

manként van igény.  
 
Csörszné Zelenák Katalin: változatlanul azt tapasztalom, hogy itt Fülöpjakabon ez a szolgá-

lat jól és rendben működik. Gondolom, hogy az itt élőknek ez már szinte természetes, 
hogy van itt két ember (a tanyagondnokok), akik nap mint nap a tanyavilágot járják. Én 
nyugodt szívvel elmondhatom, hogy egy hasznos és jó együttműködés van a tanyagond-
nokok, a település és az egyesület között. Sajnos van olyan település is, ahol nem úgy mű-
ködik ez a szolgálat, ahogy kellene.    
 
A szövetség biztosítja a tanyagondnok kollégáknak, hogy rálátással lehetnek más települé-
sek szolgálataira, ingyenes továbbképzéseken vehetnek részt, amelyek több szempontból 
is fontosak. Nagyrésze a napi munkában hasznosítható, de a munkakör betöltésének is fel-
tétele a képzéseken való pontgyűjtés.  
 

Polyák Tibor: úgy hallottam, hogy nem szabályos, ha a két tanyagondnok egymást helyette-
síti. Valóban, így van? 

 
Csörszné Zelenák Katalin: igen, hivatalosan így van, ugyanis a normatíva csak akkor jár, ha 

az év minden munkanapján napi 8 órában működik a szolgálat. Erre a problémára valami-
lyen leleményes megoldást kell találni.   

  
 

Csáki Béla: tapasztalatom szerint mindkét tanyagondnok munkájával az érintett lakosság 
elégedett. A legkülönbözőbb dolgokkal keresik meg őket, és segítenek azokon, akik erre 
rászorulnak. Én úgy gondolom, hogy ha megfelelő bizalom van a vezető és a falugondno-
kok között, akkor ott maximálisan elvégzik a feladatukat. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámoló 

elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
18/2009.  számú határozata 
Az I. és II. tanyagondnoki szolgálatok  
működéséről szóló beszámoló elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. tanyagondnoki szolgálat 
működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

 
V. NAPIREND:  Egybebek 

 
1.) 
Csáki Béla: 2008. augusztusában értékesítette az önkormányzat a 0235/168 hrsz-ú telephe-

lyet. Az adás-vétel a kikötött 3 hónapos határidő alatt nem jött létre. A PELLET 
ENERGY Kft viszont továbbra is fent tartja vásárlási szándékát, ezért azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testülethez, hogy a telephelyet a Kft. részére, - az akkori - 250,-Ft/m2 
áron ismételten értékesítse.  (4.sz. melléklet) Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Bodor Sándor: hozzájárulok az ismételt értékesítéshez, de a beruházó vállalja azt, hogy az 

üzemeltetést az adás-vételi szerződés aláírásától számított 1 éven belül megkezdi. Az 
adás-vételi szerződés megkötésének végső határidejének 2009. április 30-át javaslom. Ha 
ez időpontig nem történik meg az adás-vétel, akkor véglegesen elállunk az értékesítéstől. 

 
Cseri József: egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 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 Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
19/2009. Kt. számú határozata 
A fülöpjakabi 0235/168. hrsz-ú  
3099 m2 telephely értékesítése 

 
HATÁROZAT 

 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a PELLET ENERGY  

Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kálvária u. 26., képviseli: Dajbukát László) vételi ajánlatát, és 
értékesíti a Fülöpjakab 0235/168 hrsz-ú, 3099 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingat-
lant 250,-Ft + ÁFA/m2 áron az alábbi feltételekkel: 

- az adás-vételi szerződés aláírására 2009. április 30-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 aláírásá-
ra. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Kovács Zsolt a K. Beton Kft. tulajdonosa azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy Tüzéptelepének bővítése céljára szeretné megvásárolni a 994 hrsz-ú és 
1020 hrsz-ú ingatlanokat.  

 A 994 hrsz-ú ingatlan 3886 m2 nagyságú. Az 1020 hrsz-ú pedig 733 m2, ugyanis ez csak 
az az erdősáv, amely a telekalakítások során jött létre. Ezt a terület Kovács Zsolt  a koráb-
ban megvásárolt ingatlannal együtt kimérette a Földhivatal szakembereivel és  jóhiszemű-
en lekerítette. Ezt a területet is szeretné most megvásárolni. Egyeztetésünk során abban ál-
lapodtunk meg, hogy a 733 m2-t a korábban megvásárolt rész értékét is figyelembe véve 
115,-Ft + Áfa/m2 áron értékesítjük neki. A 994 hrsz-ú területet viszont már az új áron 
250,-Ft/m2 + ÁFA összegért vásárolja meg. Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Polyák Tibor: én egyetértek az elhangzottakkal, de azt kérném, hogy a határozatban 3 hóna-

pos határidőt kössünk ki az adásvétel lebonyolítására. Ezt az intézményi területeknél és a 
magánszemélyek részére eladott építési telkeknél is alkalmazzuk. 

 
Bakró Tibor: egyetértek Polyák Tibor észrevételével és javaslatával. 
 
 Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az 1020 hrsz-ú 733 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan 

115,-Ft + ÁFA/m2 áron történő értékesítését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
20/2009. Kt. számú határozata 
A fülöpjakabi 1020 hrsz-ú  
733 m2 területű ingatlan értékesítése 

 
HATÁROZAT 

 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a K.BETON Kft. (6116 

Fülöpjakab, Felszabadulás u. 1/A., képviseli: Kovács Zsolt) a Fülöpjakab 1020 hrsz-ú, 733 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlant 115,-Ft + ÁFA/m2 áron az alábbi feltétellel: 

- az adás-vételi szerződés aláírására a határozathozataltól számított 3 hónapon belül sor 
kerül. 

A képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásá-
ra. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 3 hónap 
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Csáki Béla:  szavazásra terjesztem elő az 994 hrsz-ú 3886 m2 alapterületű önkormányzati 
ingatlan 250,-Ft + ÁFA/m2 áron történő értékesítését.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
21/2009. Kt. számú határozata 
A fülöpjakabi 994 hrsz-ú  
3886 m2 területű ingatlan értékesítése 

 
HATÁROZAT 

 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a K.BETON Kft. (6116 

Fülöpjakab, Felszabadulás u. 1/A., képviseli: Kovács Zsolt) a Fülöpjakab 994 hrsz-ú, 3886 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlant 250,-Ft + ÁFA/m2 áron az alábbi feltétellel: 

- az adás-vételi szerződés aláírására a határozathozataltól számított 3 hónapon belül sor 
kerül. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásá-
ra. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 3 hónap 
 
 
3.) 
Csáki Béla: Antal Ferenc és Antalné Kertész Julianna Fülöpjakab, Tanya 633. szám alatti 

lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy részükre az új (1006 hrsz) 
utcai 999. hrsz-ú telek megvásárlásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
 Az elmúlt testületi ülésen a képviselők az építési telkek árát 250,-Ft/m2 + Áfa összegben 

állapította meg.  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Antal Ferenc és Antalné Kertész Julianna részére az új utcai 999 
hrsz-ú építési telek értékesítését 250,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
22/2009. Kt. számú határozata 
A 999 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Antal Ferenc és neje részére 
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H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 999 hrsz-ú építési 

telket –  ½ - ½   tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Antal Ferenc Fülöpjakab, Tanya 633. és  
 Antalné Kertész Julianna Fülöpjakab, Tanya 633. 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. Jelen határozat ér-
vényét veszíti, amennyiben annak kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nem kerül 
sor az adás-vételi szerződés megkötésére.  

 
3.) Az építési telek vételára: 250 Ft/m2 + ÁFA.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: 3 hónap 
 
 
4.) 
Csáki Béla: Kertész Krisztina Fülöpjakab, Marx K. u. 6. szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy részére az új (1006 hrsz) utcai 998. hrsz-ú telek meg-
vásárlásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Kertész Krisztina részére az új utcai 999 hrsz-ú építési telek ér-
tékesítését 250,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
23/2009. Kt. számú határozata 
A 998 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Kertész Krisztina részére 

H A T Á R O Z A T 
 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 998 hrsz-ú építési 

telket –  1/1  tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Kertész Krisztina Fülöpjakab, Marx K. u. 6. szám 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. Jelen határozat ér-
vényét veszíti, amennyiben annak kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nem kerül 
sor az adás-vételi szerződés megkötésére.  

 
3.) Az építési telek vételára: 250 Ft/m2 + ÁFA.  
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Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: 3 hónap 
 
 
5.) 
Csáki Béla: Mrena István Kecskemét, Pákozdi cssata u. 1. szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy részére az új (1006 hrsz) utcai 996. hrsz-ú telek meg-
vásárlásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Mrena István részére az új utcai 996 hrsz-ú építési telek értéke-
sítését 250,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
24/2009. Kt. számú határozata 
A 996 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Mrena István részére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 996 hrsz-ú építési 

telket –  1/1  tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Mrena István Kecskemét, Pákozdi csata u. 1. szám 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. Jelen határozat érvé-
nyét veszíti, amennyiben annak kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nem kerül sor 
az adás-vételi szerződés megkötésére.  

 
3.) Az építési telek vételára: 250 Ft/m2 + ÁFA.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: 3 hónap 
 
6.) 
Csáki Béla: lehetőség van Kunszállással közösen a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szol-

gáltató Költségvetési Szervezettel megállapodást kötni, a kóbor ebek befogására és az ál-
lati tetemek elszállítására. A megállapodásban foglalt költségek: Fülöpjakabnak 40.000,-
Ft/év Kunszállásnak pedig 60.000,-Ft/év hozzájárulás megfizetése, melyet a gyepmesteri 
telep fejlesztésére fordítják.  
Kóbor ebek befogása:  
- kiszállás:  1.500,-Ft + Áfa alapdíj + 130,-Ft + Áfa kilóméterdíj, 
- befogás:  1.500,-Ft/óra + Áfa, 
- vődóoltás:   1.500,-Ft/db + Áfa, 
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- 14 napi őrzés ellátás: 1.400,-Ft/14 nap + Áfa, 
- elaltatási költség: 2.500,-Ft/db + Áfa. 
 
Dögök beszállítása:  
-  kiszállás: 1.500,-Ft + Áfa alapdíj 130,-Ft/Km + Áfa, 
-  ártalmatlanítás: 80,-Ft/kg + Áfa. 
 
Ismertetem a megállapodás-tervezetet.  
 
Mi a vélemény, javaslat? 
 

Polyák Tibor: ha egy magánszemély visz be kutyát elaltatásra, akkor is ugyanezek a díjak 
vonatkoznak? 

 
Csáki Béla: igen a magánszemélyekre is ez vonatkozik.  
 
Csankovszki Tibor: erre van is igény, vagy csak kötelező önkormányzati feladat, és valami-

lyen módon meg kell oldanunk? 
 
Csáki Béla: igény elég sűrűn merül fel. Sajnos nem tudunk jobb megoldást alkalmazni a fe-

gyelmezetlen kutyatartókkal szemben, szinte hetente jönnek az ezzel kapcsolatos bejelen-
tések. 

 
Bodor Sándor: én támogatom és elfogadhatónak tartom a megállapodás-tervezetet. Ezzel 

talán csökkenthetjük a kóborló kutyák számát.  
 
 Ha ismert a tulajdonos, akkor a befogási díjat, valamint az ezzel járó költségeket a tulaj-

donoson be lehet hajtani? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, ha ismert a tulajdonos, akkor a befogással párhuzamosan 

bírságolni is lehet.  
 
Csankovszki Tibor: bármilyen állati tetemet elszállítanak? 
 
Csáki Béla: igen. 
  
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a kóbor ebek befogására és az állati tetemek elszállítására vo-

natkozó megállapodás-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
25/2009. Kt. számú határozata 
Kóbor ebek befogására és állati tetemek  
elszállítására vonatkozó megállapodás 
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H A T Á R O Z A T 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kóbor ebek befogására és az állati tetemek 
elszállítására vonatkozó megállapodást, azzal a kiegészítéssel, hogy a megrendelést telefonos 
megkereséssel lehessen indítani. Kérjük, hogy az elérhetőségeket a megállapodás tartalmazza. 
Felhatalmazza a Polgármester az együttműködési megállapodás megkötésére.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
7.) 
Csáki Béla: Szécsényi Csilla Felsőlajos, Iskola u. 12. szám alatti lakos a Postapartner Prog-

ram keretében pályázni kíván a fülöpjakabi Posta üzemeltetésére. A postai szolgáltatás 
folytatásához bérbe szeretné venni a Fülöpjakab, Felszabadulás u. 6. szám alatti, 678 hrsz-
ú ingatlant. /Csak tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy volt helyi pályázó is, de 
sajnos egyéb okok miatt az első körben kiesett./ A fülöpjakabi postaellátás érdekében én 
javasolnám a bérbeadást, hiszen a posta 2012-ig mindenképpen megszabadul a kis profitot 
termelő postáktól.  

 
 Ismertetem a kérelmet. Mi a vélemény, javaslat? 
 
Csáki Pál: a postai feladatokat is ő végezné. 
 
Csáki Béla: ő mint vállalkozó venné át a postát, és valószínűleg alkalmazna valakit.  
 
Bodor Sándor: azt lehetne kérni tőle, hogy megfelelő képzettségű helyi lakost alkalmazzon. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: kérni, illetve javasolni lehet, de mást nem. 
 
Csankovszki Tibor: ez a fajta postaellátás kb. mikortól lépne életbe? 
 
Csáki Béla: pontosan nem tudom, év végétől, illetve jövő év elejétől, attól függ, hogy a köz-

beszerzés mikorra zajlik le.  
 
Csankovszki Tibor: a bérbeadás határozott időre szólna, vagy határozatlanra? 
 
Csáki Béla: ennyire a részletekbe még nem mentünk bele, hiszen a bérbeadásról most csak 

egy elvi hozzájárulást kell adnunk. Konkrét szerződést még nem kell kötnünk.  
 
Cseri József: mi van akkor, ha nem adjuk bérbe a helyiséget? Visszalép, vagy kérhet más – 

pl. ÁFÉSZ-től – intézménytől helyiséget? 
 
Csáki Béla: ezt pontosan nem tudom. Előfordulhat, hogy visszalép, de az is, hogy ezzel pár-

huzamosan pl. az ÁFÉSZ-től is kért helyiséget. Nem kötelező a jelenlegi posta helyén vé-
gezni a szolgáltatást. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: azokra a postákra, amelyekre nem érkezik pályázat, vagy ha 

érkezik is, de nem érvényes, azokra vonatkozóan 2012-ben újabb közbeszerzési eljárást 
folytatnak le? 
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Csáki Béla: valószínűleg igen, hiszen mint már korábban mondtam, a posta mindenképpen 

meg akar szabadulni a kis profitot termelő postáktól.  
 
 Van-e további észrevétel, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a postai szolgáltatás folytatásához szükséges Fülöpjakab, Fel-

szabadulás u. 6. szám alatti, 678 hrsz-ú ingatlan bérbeadásához a képviselő-testület elvi 
hozzájárulását.   

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal a következő hatá-
rozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
26/2009. Kt. számú határozata 
Felszabadulás u. 6. szám alatti, 678 hrsz-ú 
ingatlan bérbeadásához elvi hozzájárulás adása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Fülöpjakab, Felszabadulás u. 
6. szám alatti, 678 hrsz-ú ingatlan bérbe adásához Szécsényi Csilla Felsőlajos, Iskola u. 12. 
szám alatti kérelmező részére.  
Ezen hozzájárulás a Postapartner Program keretében meghirdetett postai szolgáltatások fo-
lyamatos biztosítását szolgálja.  
Kéri a Képviselő-testület, hogy amennyiben a vállalkozó megnyeri a közbeszerzési eljárást, 
lehetőség szerint helybéli, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyt alkalmazzon 
Fülöpjakabon.    
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
8.) 
Csáki Béla: Molnár Anita Fülöpjakab, Tanya 387.  szám alatti lakos azzal, a kéréssel fordult 

a képviselő-testülethez, hogy a 990 hrsz-ú 1670 m2 területű ingatlanának értékesítéséhez 
szíveskedjenek hozzájárulni. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Az önkormányzat az adás-vételi szerződésben 5 éves visszavásárlási jogot kötött ki. Tehát 

két lehetőség van: 
- az önkormányzat visszavásárolja – számlákkal igazolt értéken – a telket, 
- vagy hozzájárul a telek magánszemély részére történő értékesítéséhez.  
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: e témával kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a telek-
adó rendeletünk szerint, ha a magánszemély a telket a telekadómentesség ideje alatt elide-
geníti, akkor ezek a mentességek érvényüket vesztik és telekadót utólag visszamenőlege-
sen köteles megfizetni. Ez 2006-tól visszamenőleg kb 90.000,-Ft telekadó megfizetését je-
lenti. Erre vonatkozóan kérném a képviselő-testület állásfoglalását.  
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Cseri József: én a telekértékesítéshez való hozzájárulást javaslom, ugyanis az alap már ké-
szen van, és így sokkal nehezebb eladni a telket.  

 
Polyák Tibor: egyetértek az elhangzottakkal, hiszen sokkal könnyebb eladni egy üres telket, 

mint amelyiken már egy alap van. Az értékesítéshez viszont csak akkor járuljunk hozzá, 
amennyiben ő a telekadót visszamenőleges – az adás-vétellel egyidőben – megfizeti.  

 
Bodor Sándor: én úgy gondolom, hogy többért úgy sem tudja eladni, mint amennyit valójá-

ban ér a telek. Tudomásom szerint építkezni nem tudnak, ezért ebből a pénzből a meglévő 
tanyájukat szeretnék bővíteni.  

 
Bakró Tibor: ha teljesíti telekadó kötelezettségét, akkor mindenképpen járuljunk hozzá az 

értékesítéshez.  
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 990 hrsz-ú, 1670 m2 nagyságú – Molnár Anita tulajdonát ké-

pező - építési telek értékesítéséhez való hozzájárulást.    
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2009. Kt. számú határozata 
990 hrsz-ú, 1670 m2 nagyságú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 990 hrsz-ú, 1670 m2 
nagyságú – Molnár Anita, Fülöpjakab, Tanya 387. szám alatti lakos tulajdonát képező – építé-
si telek értékesítéséhez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben - a 2006. január 
1. óta - visszamenőlegesen keletkező telekadót nem fizeti meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
9.) 
Csáki Béla: Kozma Róbert Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult 

a képviselő-testülethez, hogy a fiatalok első lakástámogatására kapott 100.000,-Ft-os jel-
zálogjogot az István király utcai építési telekre szíveskedjenek áttenni. Van-e kérdés, ész-
revétel? 

 
Szénási Zoltánné: hozzájárulok a kérelméhez, de azért azt kössük ki, hogy amennyiben bizo-

nyos időn belül nem építkezik, akkor a fiatal házasok lakástámogatását – 100.000,-Ft-ot – 
vissza kell fizetnie.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: véleményem szerint itt is reális az 5 éves beépítési kötelezett-
ség. 

 
Polyák Tibor: egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti ingatlanra bejegyzett 

100.000,-Ft-os fiatalok első lakástámogatásának Fülöpjakab, István király utcai építési te-
lekre történő átjegyzését. 

  
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
28/2009. Kt. számú határozata 
Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti ingatlanra 
bejegyzett elidegenítési tilalom az István Király 
utcai telekre történő átjegyzése   

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti ingat-
lanra bejegyzett 100.000,-Ft-os fiatalok első lakástámogatásának Fülöpjakab, István király 
utcai építési telekre történő elidegenítési tilalom bejegyzéséhez.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
10.) 
Csáki Béla: a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény azzal a kéréssel fordult a Képvi-

selő-testülethez, hogy anyagi lehetőségeik szerint támogassák a településen művészetokta-
tást tanuló gyerekek munkáját. Ismertetem a kérelmet.  

 
 Mi a vélemény javaslat? 
 
Csáki Pál: véleményem szerint valamilyen szinten támogatni kellene.  
 
Polyák Tibor: javaslom a támogatás megállapítását, de a mértékét az oktatásban résztvevő 

tanulók számától tenném függővé. Kb. hány gyerek jár művészetoktatásra? 
 
Csáki Béla: pontosan nem tudom megmondani. 
 
Bodor Sándor: valamekkora összegű támogatást én is javaslok, de véleményem szerint a 

következő ülésen térjünk erre a kérdésre vissza. Addig meg kell tudni, hogy pontosan 
hány gyerek jár a művészetoktatásra, ebből mennyi részesül rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, stb. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
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A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Kiskun Művészetoktatási Intézmény 
anyagi támogatásra, irányuló kérelmére a következő testületi ülésen visszatér, és az ismeretek 
után dönt a támogatás összegéről. 
 
 
11.) 
 
Csáki Béla: a BKM-i Katasztófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Igazgatósága azzal a 

kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy anyagi lehetőségeink szerint egyszeri támo-
gatást biztosítani szíveskedjünk. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Bodor Sándor: mivel a helyi civil szervezeteknek sem tudunk támogatást adni, ezért javas-

lom a kérelem elutasítását.  
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Ki-

rendeltségének anyagi támogatásra irányuló kérelmének elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2009. Kt. számú határozata 
a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Kirendeltségének anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgat-
óság Polgári Védelmi Kirendeltségének anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányá-
ban elutasítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
12.) 
 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság azzal a kéréssel fordult a Képviselő-

testülethez, hogy anyagi lehetőségeink szerint egyszeri támogatást biztosítani szívesked-
jünk. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Polyák Tibor: az előző kérelemhez hasonlóan javaslom az elutasítást.  
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
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 Szavazásra terjesztem elő a kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság anyagi támogatásra irá-

nyuló kérelmének elutasítását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvetéssel, tartózkodás nélkül a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2009. Kt. számú határozata 
a kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság anyagi 
támogatásra irányuló kérelmének elutasítása  
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiskunfélegyházi Rendőrkapitány-
ság anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában elutasítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
13.) 
Csáki Béla: a BKM-i Közoktatásért Közalapítvány azzal a kéréssel fordult a Képviselő-

testülethez, hogy anyagi lehetőségeink szerint egyszeri támogatást biztosítani szívesked-
jünk. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Én javasolnék valamekkora összegű támogatást, hiszen minden évben kap a Fülöpjakabi 

Általános Iskola is. 
 
Bodor Sándor: én egyszeri 50.000,-Ft támogatást javaslok megállapítani. 
 
Csáki Béla: egyetértek az összeggel. Van-e más javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Közoktatásért Közalapítvány részére egyszeri 50.000,-

Ft támogatás megállapítását.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenvetéssel, tartózkodás nélkül a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2009. Kt. számú határozata 
a BKM-i Közoktatásért Közalapítvány 
egyszeri 50.000,-Ft összegű támogatása  
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BKM-i Közoktatásért Közalapít-
vány részére egyszeri 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást állapít meg.   
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

VI. 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  
 
 
 
 
 


