
 JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 22-én 15 

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

Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Ramháb Mária a Megyei Könyvtár igazgatója, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ Beszámoló a közművelődési könyvtár 2008. évi működéséről 
 Előadó: Havas Tibor könyvtáros 

 
2./ 2008. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ A 2009. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
4./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
    Előadó: Jegyző 
 
5./ Az önkormányzat „Szociális rendeletének” módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 
6./ A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 
7./ Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
 Előadó: Szabó Imre falugazdász 
 
8./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
9./ Interpelláció 
 

10./ 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. Cseri József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
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venni. 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.  
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Hatvani Mónika: a kompetenciamérést 2002. óta kell végezni a 4., a 6., és a 8., osztályok-

ban. A felmérés során a matematikai logikai, és az olvasási szövegértési készséget mérik 
fel. A tavalyi 8. osztály matematikából a telephelyünkön 470 pontos átlagot ért el, ami a 
községi általános iskoláktól 3 ponttal marad el. Hozzánk hasonló teljesítésű község 481 van 
és ebből 184 jobb, mint mi. 
Olvasás szövegértésből jobb eredmény született, telephelyi átlagunk 500 pont, ami azt je-
lenti, hogy a közepes községek átlagát 22 ponttal, a városi iskolák átlagát pedig 4 ponttal 
haladtuk túl. A 824 közepes községi általános iskolából mindössze 33 jobb mint, mi.  
 
A tavalyi 6. osztály nagyon szép eredményt ért el. Matematikából a telephelyi átlagunk 534 
pont. Ez azt jelenti, hogy a közepes általános iskolákból (837-ből) 20 volt jobb nálunk. 
1338 községi iskolából 32, az összes iskolát tekintve, 2821-ből 162 volt jobb nálunk.  
Olvasás szövegértésből telephelyi átlagunk 573 pont, az összes közepes általános iskolák 
közül mindössze 1 van jobb mint, mink. Az összes községet tekintve 1338-ból 3, az összes 
iskolát tekintve, pedig (a 2821-ből) csak 65 a jobb.  
 

Csáki Béla: köszönjük a pedagógusoknak és a gyerekeknek is ezt a szép eredményt.  
 
 
I. NAPIREND: Beszámoló a közművelődési könyvtár 2008. évi működéséről  

 
Csáki Béla: a könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők megkapták. Havas 

Tibor könyvtárkezelő a mai ülésen nem tudott megjelenni, így a felmerült kérdésekre én 
és a Jegyző Asszony fogunk válaszolni. Van-e kérdés, észrevétel? (1 sz. melléklet) 

 
 2007-ben a többcélú kistérségi társulás keretében csatlakoztunk a mozgókönyvtári szolgá-

lathoz. Így 2008. évtől kezdve már a Katona József Megyei Könyvtár által működtetett 
Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás körébe tartozunk. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ez egy jó és sikeres döntés volt. Átadom a szót Ramháb Mária igazgató 
asszonynak. 

 
Ramháb Mária: a hivatalos értesítést ugyan még nem kaptuk meg, de szeretném tájékoztatni 

a képviselőket arról, hogy az IKSZT pályázatuk az első fordulóban sikeres volt.  
 
 A mozgókönyvtári ellátás jól működik, teljes mértékben rendezett a település dokumen-

tum állománya. Tulajdonképpen, amint stabilizálódik az internet és igényli ezt a forgalom, 
akkor számítógépes kölcsönzést is be lehet vezetni. A tapasztalatok szerint 2008-ban töb-
bet kölcsönöztek, mint 2007-ben, viszont kevesebben regisztráltatták magukat. Ez nagy-
mértékben összefügg a könyvtár nyitva tartásával, azzal, hogy a könyvtáros milyen szin-
ten aktivizálja a helyi közönséget. Nagyon sokféle programot kínálunk, amelyhez helyben 
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is lehet csatlakozni. Most is fut számos olyan játékunk, amely az olvasásra épül, de való-
jában egy komplex játék.  

 
 A könyvtárban jelentős technikai fejlesztéseket végeztünk. Ezek között vannak olyan esz-

közök, pl a legutóbb szállított projektorok, amelyek az egész település érdekét szolgálják. 
A könyvtárban 4 számítógép van, és 3 csatlakozik föl az internetre.  

 
 Egy kicsit hosszabb nyitva tartási idő gondolom, segítene azon, hogy a felnőtteknek a 

konkrét segítése, beszoktatása is megoldódjon.  
 
 Köszönöm az önkormányzat támogatását és segítségét, valamint a Kiskunfélegyházi 

Többcélú Kistérségi Társulás rendkívül precíz, pontos segítségét, hiszen a mi kapcsola-
tunk a település szolgáltatásának megteremtésére, alapvetően a Kistérségi Társulással tör-
ténik.  

 
Polyák Tibor: könyvtárközi kölcsönzésre van igény? 
 
Ramháb Mária: nem nagy mennyiségben, de azért van kérés, illetve igény. 
 
Csankovszki Tibor: könyvtárközi kölcsönzésnek mi az időtartama? 
 
Ramháb Mária: általában mindig annak a könyvtárnak a szabályai az irányadók, amelyikből 

éppen kikölcsönözték az adott könyvet.  
 
Csankovszki Tibor: lehetséges-e egy adott könyvből többet (6-8-at) kölcsönözni. Pl. iskolá-

soknak kötelező olvasmány. 
 
Ramháb Mária: ez egy kicsit bonyolultabb már, de megoldható. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én csak tájékoztatásként szeretném elmondani az IKSZT pá-

lyázattal kapcsolatosan, hogy a pályázaton belül az együttműködő partnerek között a 
BKM-i Katona József Könyvtár után a II. helyen a HELPI Ifjúsági Tanácsadó és Szolgál-
tató Iroda szerepelt. Felkerestek bennünket és nagyon kedvező, és pozitív tapasztalatok 
alakultak ki velük kapcsolatban.  

 
 Milyen sikerűek voltak a tavaszi fesztivál könyves könyvtáros programjai? 
 
Ramháb Mária: nagyon nagy sikerű volt, elsősorban a Boszorkány fél füle című gyerekprog-

ramunknak és a Szélkiáltó programnak. 
 
Csáki Béla: könyvtárunk már az elmúlt évben is kettős funkciót látott el, a közkönyvtári és 

iskolai könyvtári feladatokat. A társulás után mint iskolai könyvtár már  nem hivatalosan 
működött, de a gyakorlatban továbbra is a könyvtári tevékenység funkciót töltötte be. 
Reméljük, hogy a társulás okozta kedvező tapasztalatok és lehetőségek, továbbá a zökke-
nőmentes működés a jövőben is megmarad.  
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár működjön és fejlődjön, és ehhez köszön-
jük a Megyei Könyvtár pozitív együttműködését.  

 
  Van-e további kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a könyvtár 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfoga-
dását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
60/2009. számú határozata 
a könyvtár 2008. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a könyvtár 2008. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót elfogadja.  
 
 

II. NAPIREND: 2008. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2008. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a kép-
viselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság együttesen megtárgyalta 
és javasolja elfogadásra. (2.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelet el-
fogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2009.(IV.22.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

 
III. NAPIREND: A 2009. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 
 
 

Csáki Béla: a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést és rende-
let-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság 
együttes ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. (3.sz. melléklet) 

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

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

5/2009.(IV.22.) ök. sz. rendeletét 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a 2/2009. (II.11.) sz. Ök. rendelet  

módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
 
 

IV. NAPIREND: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tása 

 
Csáki Béla: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült 

rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. A pénzügyi és ügyrendi bizottság együttes 
ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
jegyző asszonynak. (4.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az SZMSZ kiegészítésre a szociális alapszolgáltatások beve-

zetése miatt volt szükség. Ezt a kiegészítést az önkormányzat SZMSZ-be kell beépíteni.  
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat SZMSZ rendeletének módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja 
 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2009.(IV.22.) ök. sz. rendeletét 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 
5/2003.(03.27.) ök. sz. rendeletének módosításáról 

 
 

V. NAPIREND: Az önkormányzat „Szociális rendeletének” módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat Szociális rendeletének módosításáról készült rendelet-

tervezetet a képviselők megkapták. A pénzügyi, ügyrendi valamint a szociális bizottság 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
asszonynak. (5.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2009. március 18-án érkezett meg a házi segítségnyújtás mű-

ködési engedélye. A módosításra azért volt szükség, mert ezzel ki kellett bővíteni a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet.  

 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja 
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FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2009.(IV.22.) ök.  sz. rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 14/2007. (XI.28.) ök.sz.  
rendelet módosításáról 

 
 

VI. NAPIREND: A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat szilárd hulladékgazdálkodásának módosításáról szóló rendelet-

tervezetet a képviselők megkapták. A pénzügyi, ügyrendi bizottság megtárgyalta és java-
solja elfogadásra. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. (6.sz. 
melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a módosításra két ok miatt került sor: 
 

- nem szabályozta a képviselő-testület egyértelműen azt, hogy ugyanabban a gyűjtőedény-
be gyűjtheti a vállalkozó, a gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékát és a gazdasági te-
vékenysége kapcsán keletkező hulladékát, ha az nem haladja meg a 120 literes gyűjtőedé-
nyű mennyiséget.  
 

azon külterületi lakosok, akik a szilárd települési hulladékkezelési közszolgáltatást a belterü-
leti lakosokkal azonos módon- gyűjtőedény használatával – veszik igénybe díjkedvez-
ményre jogosultak. A megemelt (külterületi) kommunális adó miatt a 25 %-os díjkedvez-
mény 30 %-ra módosul,. Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a módosításra két ok miatt került 
sor: 

 
- nem szabályozta a képviselő-testület egyértelműen azt, hogy ugyanabban a gyűjtőedény-
be gyűjtheti a vállalkozó, a gazdálkodó szervezet a háztartási hulladékát és a gazdasági te-
vékenysége kapcsán keletkező hulladékát, ha az nem haladja meg a 120 literes gyűjtőedé-
nyű mennyiséget.  
 
- azon külterületi lakosok, akik a szilárd települési hulladékkezelési közszolgáltatást a 
belterületi lakosokkal azonos módon- gyűjtőedény használatával – veszik igénybe díjked-
vezményre jogosultak. A megemelt (külterületi) kommunális adó miatt a 25 %-os díjked-
vezmény 30 %-ra módosul.  

 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgál-

tatásról szóló 13/2008. (09.17.) ök. sz. rendelet módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2009. (IV.22.)ök. sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  

szóló 13/2008. (09.17.) ök.sz. rendelet módosításáról 
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VII. NAPIREND: Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalata-
iról 
 
 

Csáki Béla: az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól készült tájékoztatót a 
képviselők megkapták. Szabó Imre falugazdász jelezte, hogy sajnos a mai ülésen nem tud 
megjelenni, mert a területalapú támogatások igénylése miatt nagyon sok az ügyfél és ez 
miatt 7-8 óráig dolgozik. Ha van kérdés jelezzük felé és a következő ülésen tájékoztatom a 
képviselőket. (7. sz. melléklet) 

 
Polyák Tibor: 1-1,5 évvel ezelőtt volt arról szó, hogy talán a fóliasátrak is építési engedély 

kötelesek lesznek. Ebből lett-e valami? 
 
Csáki Béla: valóban volt erről szó, de - ezeknél a kisméretű fóliáknál – nem lett belőle sem-

mi.  
 

 Van-e további kérdés, észrevétel?  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatai-
ról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól szóló tájékozta-
tót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 

VIII. NAPIREND: Egyebek 
 

 
1.) 
Csáki Béla: kerékpárút építésre ismételten pályázat került kiírásra a Dél-alföldi Regionális 

Operatív Programban. A jogerős építési engedélyünk megérkezett, ezért most azt kellene 
eldöntenünk, hogy a kerékpárútra benyújtsuk-e vagy sem. Mint ismeretes van két függő-
ben lévő benyújtott pályázatunk, - az IKSZT az első fordulón túljutott, a LEADER-ről vi-
szont még nem tudunk semmit -, ezért most az a kérdés, hogy mennyire vállalhatjuk be 
magunkat. Az IKSZT 40 milliós és ehhez 25 %-os ÁFA lesz (ez az önerő), tehát több mint 
amit a pályázatban számoltunk. A kerékpárút - Fülöpjakabot érintő része - 50 millió forin-
tos beruházás, ehhez 10 % önerőt kell biztosítani. Kunszállás mindenképpen beadja a pá-
lyázatot, melynek benyújtási határideje június eleje. Kérném a képviselők véleményét, ja-
vaslatát.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a képviselő-testületnek rangsorolnia kellene azt, hogy mi az 

amit a legjobban szeretne megvalósítani. Az biztos, hogy sikeres pályázat esetén mind-
egyikhez az önrészt nem tudjuk biztosítani.  

 
Polyák Tibor: én mindkettő dolgot fontosnak tartom, ezért javasolnám a kerékpárútra is a 

pályázat benyújtását. Ha véletlenül sikeres lesz, akkor az IKSZT-ről kellene lemondani.  
 
Csáki Pál: egyetértek Polyák Tibor képviselő véleményével. 
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Bodor Sándor: nekem is az a véleményem, hogy induljunk a pályázaton és majd látjuk, hogy 
mit bírunk és mit nem. Visszalépni, még akkor is lehet.  

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy támogatja a kerékpárútra kiírt pályá-
zat benyújtását.  
 
Csáki Béla: ezzel kapcsolatosan a képviselő-testületnek határozatot kellene hoznia, a Kon-

zorcionális Együttműködési megállapodás aláírásáról, Kunszállás Község Önkormányza-
tával közösen. Ismertetem a konzorcionális szerződés-tervezetet. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Konzorcionális Együttműködési megállapodás aláírását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
61/2009. számú határozata 
Konzorcionális Együttműködési 
megállapodás aláírása 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Konzorcionális Együttműködési megál-
lapodást, melynek keretében idén újra pályázunk a két települést összekötő kerékpárút meg-
építésére.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
 
Csáki Béla: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a kiemelkedő jelentőségű 

nemzetközi, országos, regionális, megyei kistérségi és települési közösségi, kulturális, 
művészeti, hagyományőrző rendezvények támogatására. Pályázhatnak a megye települési 
önkormányzatai önállóan és más önkormányzatokkal társulva, többcélú kistérségi társulá-
sok, egyházak, valamint civil szervezetek a szervezet székhelye szerinti települési önkor-
mányzat támogatásával. Az igényelhető támogatás a teljes költség maximum 50 %-a lehet, 
de nem haladhatja meg rendezvényenként a 300.000,-Ft-ot.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: június 27-én, 28-án kerül megrendezésre a FALUNAP, köz-

ségünk 20 éves önállóságának alkalmából. A rendezvény költségeire szeretnénk pályáza-
tot benyújtani. A településnagyságunkat figyelembe véve mi úgy gondoltunk, hogy egy  
300.000,-Ft-os összeg megpályázása volna a reális.  

  
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Önkormányzat által kiírt pályázaton való részvételt. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
62/2009. számú határozata 
A rendezvények támogatására a BKM-i Önkormányzat  
által kiírt pályázaton való részvételről 

 
HATÁROZAT 

 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. 
évi rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
A 2009. évi Falunapok rendezvényére a „Fülöpjakab 1989-2009. /Húszévesek lettünk/” meg-
rendezésére kívánja a Képviselő-testület a pályázaton nyert összeget fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen: 1.000.000 Ft 
- Előadók fellépési díja: 336.000 Ft 
- Bérleti díj: 200.000 Ft 
- Reprezentációs kiadások:  250.000 Ft 
- Anyagok, kellékek:                                                                        214.000 Ft 
 
Pályázati önerő:       700.000 Ft 
A pályázat útján igényelt összeg:     300.000 Ft 
Összesen:                 1.000.000 Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges 700.000,-Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás miat-
ti különbözetet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az önkormányzat biztosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
                                               
3.) 
Csáki Béla: a „KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerződés módosítására vonatkozó elő-

terjesztést a képviselők megkapták. (8.sz. melléklet)  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a „KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi szerződésének módosí-

tását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
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63/2009. számú határozata 
a „KUN ÖSSZEFOGÁS” Konzorciumi 
szerződés módosításáról  

HATÁROZAT 
 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdésének b) pontja alapján a 
69/2008. (V.21.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott „KUN ÖSSZEFOGÁS” kon-
zorciumi szerződést az alábbiak szerint módosítja.  
1. 6.2 b) pontjában a „pontokban” kifejezés a „pontokról” kifejezésre változzék. 

 
2. A 6.2. a következő 1) ponttal egészül ki: 

„I) A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a követke-
zőket: 

- a Hármas-Kerület (Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnö-
két, 

- azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési 
megállapodást köt.” 

 
3. A szerződés 6.3. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„f) döntést arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel 
szerződést köt-e.” 
 

4. A 6.3. pont a következő g) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi g) pont h) 
pontra változik: 
„g) döntés a koordinációs bizottság által előkészített költségvetésről” 
 

5. A 6.5. c) pont „a konzorcium költségvetésének előkészítése” kifejezéssel bővül. 
 

6. A 6.8. a következő f) és g) pontokkal egészül ki: 
„I) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: 

- a Hármas-Kerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnö-
két, 

- azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési 
megállapodást köt.” 

 
7. A 6.9. a következő f) és g) pontokkal egészül ki. 

„f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos nyilatkozatában a 
konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a kilépő tag a tárgyévi tag-
díjat köteles megfizetni. 
 
g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött vagyoni 
és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt.” 
 

8. A konzorciumi szerződés a következő 7. és 8. pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg 
a jelenlegi 7-9. pontok jelölése 9-11. jelölésre változik: 
„7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása: 
a) konzorcium bevételei: 

 Szerződés 5.2. pontjában meghatározottak 
 Jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai 
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 Pályázatokból származó bevételek 
 Egyéb bevételek 

b) A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely konzorciumi 
tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi tag külön bank-
számlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot nyithat. A számlán 
történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó banki és egyéb jogszabályok 
vonatkoznak azzal, hogy a bármely kifizetéshez a Bizottság előzetes írásbeli jó-
váhagyása szükséges. 

c) A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell készíteni a 
Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A szerződés megszűnése 
esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni.  

 
8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a kon-
zorcium céját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és jellegénél fogva 
a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy), abban az esetben a 
Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamely szerződő fél 
gesztorként pályázzon.” 
 

9. A 10. pontja a következő c) ponttal egészül ki: 
„c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak.” 
 

10. A „11. Záró rendelkezések” fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint módosul. 
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint aka-
ratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá.” 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert az egységes szerkezetbe fog-
lalt módosított konzorciumi szerződés aláírására. 
 

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az önkormányzat által ellátott közfeladatok ellátási módjának 

szervezeti szempontú felülvizsgálata a 2008. évi CV. törvény alapján, illetve az alapító 
okirat módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. (9. sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat költségvetési szervének a közfelada-

tok ellátási módjának szervezeti szempontú felülvizsgálatát. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
64/2009. számú határozata 
Az önkormányzat költségvetési szervének a közfeladatok 
ellátási módjának szervezeti szempontú felülvizsgálata 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §. (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve 
megállapítja, hogy Fülöpjakab Község Polgármesteri Hivatalának költségvetési szervként 
történő működése a hatásvizsgálat alapján 2009. július 1-jét követően is indokolt. Egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a polgár-
mestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetteté-
séről.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. április 22. 
 
 
 
5.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy idén szeptemberben rendezik meg a 

Kunok Világtalálkozóját, melynek egyik központi helyszíne Ópusztaszer, a Történelmi 
Emlékpark lesz. A park területén létrehoznak egy un. „kunhalmot”, amely a kun települé-
sek által odavitt termőföldből épül, és amelyen méltó helyet kap az a két szobor, amely a 
kunokat jelképezi. Fülöpjakab is csatlakozott ehhez a nemes ügyhöz.  

 
 Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 

IX. 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  
 
 
 


