
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20-án 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Cseri József, Polyák Tibor, Szénási Zol-

tánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Füri Judit a Kapocs Segítő Szolgálat képviselője, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
 1./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2008. évben 

   Előadó: Zsótér Ágnes intézményvezető-asszony, Jegyző 
 

2./ Tájékoztató a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről 
  Előadó: Bodor Sándor elnök 
 

3./ Polgármesteri Hivatal és Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának   módosí-
tása 

 Előadó: Polgármester 
 
4./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
5./ Interpelláció 
 

6./ 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. Bakró Tibor és Csáki Pál képviselők jelezték, hogy a mai ülé-
sen nem tudnak részt 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.  
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I. NAPIREND: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásáról 2008. évben 

 
 
Csáki Béla: a Kapocs Segítő Szolgálat által készített beszámolót a képviselők megkapták, a 

hivatal átfogó értékelése viszont most került kiosztásra, ezért kérem Jegyző Asszonyt, 
hogy ismertesse az anyagot.   

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értéke-
lést meg kell küldeni a Regionális Gyámhivatalnak is. 

 
 A feladat jogszabályi hátterét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bek. és a végrehajtása tárgyában kiadott 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet adja. E rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza az átfogó beszámo-
ló elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat is.  

 
 Röviden ismertetem a beszámolót. (1.sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: elmondható és megállapítható, hogy a lakosarány számhoz képest az előterjesz-

tésben szereplő esetszámok elfogadhatók. A családgondozó heti 2 alkalommal látja el ezt 
a feladatot Fülöpjakabon. Nekem az a tapasztalatom, hogy többségében elfogadják a szü-
lők is az Ő segítségét, talpraesett és határozott, a családok segítéséhez való hozzáállása is 
nagyon pozitív.  

 
 2007. október 1-jétől a családgondozó munkáltatója a Kiskunfélegyházi Többcélú Társu-

lás. Mi továbbra is biztosítunk számára a hivatalban külön irodahelyiséget, számítógépet, 
internethozzáférést. Én úgy látom, hogy ez a változás a feladat ellátás területén különö-
sebb törést senkinek sem okozott.  

 
Füri Judit: nagyon szerencsés helyzetben vannak az itt élő gyerekek, és az esetszámból is 

megállapítható, hogy nagyobb „biztonságban” élnek. Reméljük, hogy ez a megnyugtató 
tendencia az elkövetkező időszakban is megmarad.  

 
 Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a városban a lakosarányhoz képest sokkal 

több esetszám (pl. védelembe vétel) van, mint a kistelepüléseken.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló 

átfogó értékelés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
71/2009. Kt. számú határozata 
A 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
munkáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
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HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról 
szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
 

II. NAPIREND: Tájékoztató a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről 
 
 

Csáki Béla: a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót a 
képviselők megkapták. Megkérdezem Bodor Sándor elnököt, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (2.sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: az anyagot külön kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre természe-

tesen, válaszolok.  
 
Polyák Tibor: a tájékoztatóban szerepel, hogy az NCA pályázaton 200.000,-Ft-ot nyertetek. 

A pályázat elkészítése nagy munkával jár? Erre az idén is adtatok be pályázatot?  
 
Bodor Sándor: az NCA pályázaton nyert összeget csak működésre vagy eszközbeszerzésre 

lehet fordítani, másra költeni nem lehet, mert szigorú az elszámolása. Az idén nem pályáz-
tunk, mert jelentősebb működési költség nem merül fel (nincs munkabér, útiköltség el-
számolás, telefonköltség stb.), valamint a tavalyi évben vásároltunk egy számítógépet, 
szoftvereket, valamint egy multifunkcionális készüléket. 

 
 A pályázat elkészítése egyébként nem bonyolult, és nem jár nagy munkával.   
 
Csáki Béla: örvendetes, hogy ez az Alapítvány a Fülöpkei gyermekekért tevékenykedik, és e 

célból felkeresik azon személyeket és cégeket, akiktől támogatásra számíthatnak. Tevé-
kenységük során ezt az összeget elsősorban az általános iskola és óvoda támogatására for-
dítják. Ezenkívül aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken is. Kívánom, hogy a jö-
vőben is ilyen sikeresen működjenek. Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 Kérem a képviselő-testületet, hogy a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány 2008. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A képviselő-testület a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány 2008. évi munkájáról szóló tá-
jékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

III. NAPIREND: Polgármesteri Hivatal és Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító 
Okiratának   módosítása 

 
Csáki Béla: a Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában készült előterjesztést a képviselők az ülés előtt kapták meg. Megké-
rem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az anyagot.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismeretem az előterjesztést. (3. sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
72/2009. Kt. számú határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK  
Alapító Okiratának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  „Fülöpjakab Köz-
ségi Önkormányzat költségvetési szerveinek  besorolása a 2008. évi CV. törvény alapján, in-
tézményi alapító okiratok módosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény  44.§ 
(5) bekezdésében előírt kötelezettségnek eleget téve jóváhagyja Jakabszállás- Fülöpjakab 
Általános Művelődési Központnak az intézmény székhelye szerint illetékes Jakabszállás 
Községi Önkormányzat által a törvény 16.§ és 18.§- a alapján végrehajtott besorolását : 

 
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája szerint: közintézmény  
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: önállóan működő költségvetési szerv  
 
2. A Képviselő-testület  2009. július 1-jei időponttal hatályon kívül helyezi az intézmény ala-
pító okiratát jóváhagyó korábbi határozatát. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri Jakabszállás Község Önkormányzatának polgármesterét, hogy 
a határozatot és az alapító okiratot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóságához törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés céljából. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. május 20. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítá-

sát.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
73 /2009. Kt.sz. határozata 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának - a  9/2007 Kt. valamint a 355/2004.Kt.  
határozattal módosított 327/2003.Kt.sz.határozatának - módosításáról 
egységes szerkezetbe foglalva 
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HATÁROZAT 
   

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú döntéssel elfogadja a Pol-
gármesteri Hivatal Alapító Okiratának a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény előírásai alapján történt módosítását. / A módosítások kiemelve./ 
 
1.) A költségvetési szerv neve: 
 
 Fülöpjakab Község Polgármesteri Hivatala 
 
1.1. Rövid neve: Polgármesteri Hivatal 
1.2. Adószáma: 1-5540289-2-03 
1.3. Törzsszáma: 540283 
1.4. Statisztikai számjele: 15540289.8411.321.03 
 
2.) A költségvetési szerv székhelye: 
 
 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 
 
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
       
     Közigazgatási feladatokat ellátó intézmény 
 
4.)Típus szerinti besorolása (a 2008.évi CV.tv. alapján): 
 

Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv 

 
5.)Irányító szerv neve és székhelye: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 

 
6.) Működési területe: 
 

Bács-Kiskun megye, Fülöpjakab község 
 
7.) Ellátandó alaptevékenységek: 
 
 
 A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei a KSH által kiadott 

gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás (a TEÁOR), illetve a 
szakfeladat rend szerinti besorolás alapján a következőek: 
 
 
TEÁOR, KSH  szerinti Szakfeladat rend szerinti 
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Száma Neve  Száma  Neve 
                                                                                    552312 Óvoda intézményi étkeztetés 
                                                                                 552323 Iskola intézményi étkeztetés 

701015 Saját vagy bérelt ing. Hasznosítá  
sa 

7511  Általános közigazgatás 751153 Igazgatási tevékenység 
   751175 Országgyűlési képv.választás 
   751186 Önkormányzati képv. választás 
8512  Járóbeteg-ellátás 851219 Háziorvosi szolgálat 

851286 Fogorvosi szolgálat 
851297 Védőnői szolgálat 

8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 853233 Házi segítségnyújtás 
   853235 Tanyagondnoki szolg. 

853244 Családsegítés 
   853255 Szociális étkeztetés 

853311 Rendszeres szoc.pénzell. 
853344 Eseti pénzbeli szoc.ell. 
853322 Rendsz.gyermekvéd.ell. 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvéd.  
801115 Óvodai nevelés 
801126 Saj.nev igényű gy.nevelés 
801214 Ált isk. nappal nevelés 
801225 Saj.nev ig.tan nap.ált. isk. okt. 
805113 Napközi otthon és tansz. f. 

9303 Temetkezés 930316 Temetk. és ehhez kapcs. szolg. 
7020 Ingatlan üzemeltetése 751845 Város- és községgazd. szolg. 

902113 Települési hulladékok kezelése 
9234 Máshová nem sorol. egyéb szórakozt. 921815 Teleház-Klubház üzemeltetése 

924014 Sportint.-ek, sportlétesítmények 
             működtetése 
924036 Diáksport 
923127 Közműv.könyvtári tev. 

4010 Villamos energia-term., elosztás 751878   
            Közvilágítási feladatok 
 

8.) A költségvetési szerv kisegítő-és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső hatá-
ra a szerv kiadásaiban: 
 
Az intézmény kisegítő- és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
9.) A költségvetési szerv alapítójának neve: 
 
 Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 
 
 A költségvetési szerv vezetőjének (a jegyzőnek) kinevezési, megbízási rendje az alábbiak 

szerint alakul: 
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a.) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészíté-
sével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a képviselő-testület döntésének fi-
gyelembe vételével a polgármester irányítja.  

       b.) A jegyzőt az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés határozatlan 
időre szól. 

 
11.) A  költségvetési szerv által foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

megjelölése: 
 
A közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII.tv., a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv., a közcélú foglalkoztatásban részt-
vevőkre pedig a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. rendelkezései vonat-
koznak. 
 

12.) A költségvetési szerv jogállása: 
 
 Önálló jogi személy 
 
13.) A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
     A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló összes vagyon értékét a számviteli nyilván-

tartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az éves leltár tartalmazza. 
 
14.) A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: 
 
     A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához  a vagyonról 

és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat 
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 

 
15.) A költségvetési szerv megszüntetése: 

 
A költségvetési szervet a jogszabály által nevesített esetekben a 9.) pontban megjelölt ala-
pító jogosult megszüntetni. 

      A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 
16.) Záradék: 
      Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Fülöpjakab Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 73/2009 Kt.sz. határozatával, 2009. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

III. NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: Kővágó Károly és Kővágóné Mikecz Márta Kiskunfélegyháza, XI. ker. 471.  

szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy részükre az 
1015. hrsz-ú telek megvásárlásához hozzájárulni szíveskedjenek. 
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 A januári testületi ülésen a képviselők az építési telkek árát 250,-Ft/m2 + Áfa összegben 

állapította meg.  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Kővágó Károly és Kővágóné Mikecz Márta részére az új utcai 
1015 hrsz-ú építési telek értékesítését 250,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
74/2009. Kt. számú határozata 
A 1015 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Kővágó Károly és Kővágóné Mikecz Márta 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 1015 hrsz-ú építési 

telket –  ½ - ½   tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Kővágó Károly Kiskunfélegyháza, XI. ker. 471. és  
 Kővágóné Mikecz Márta Kiskunfélegyháza,XI. ker. 471.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 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Vinek Krisztián  Kisszállás, Kállai É. u. 2. szám alatti lakos azzal a kéréssel for-

dulta képviselő-testülethez, hogy részére az 1014. hrsz-ú telek megvásárlásához hozzájá-
rulni szíveskedjenek. 

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

állapította meg.  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Vinek Krisztián részére az új utcai 1014 hrsz-ú építési telek ér-
tékesítését 250,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
75/2009. Kt. számú határozata 
A 1014 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Vinek Krisztián részére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 1014 hrsz-ú építési 

telket –  1/1   tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Vinek Krisztián Kisszállás, Kállai É. u. 2. 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.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: 3 hónap 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kifüggesztésre kapta Önkormányzatunk 

azt az árverési listát melyben szerepel egy olyan földrészlet /Fülöpjakab 0235/150 
hrsz/ melynek ingyenes önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe adását kértük a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől még 2006-ban, hivatkozva a 2001. évi CXVI. tv 
13. §. 6 bekezdésében foglalt célok megvalósítására, községi ellátást szolgáló közmű-
vesítéssel kapcsolatos létesítmények elhelyezésére önkormányzati feladat ellátása ér-
dekében kívánja megszerezni és vízműtelep, szennyvíztisztító céljára kívánja felhasz-
nálni. 2006. óta semmi választ nem kaptunk, most pedig kiírták árverésre. A kikiáltási 
ára 155.066,-Ft. Én szeretném, ha a képviselő-testület hozzájárulna a terület 155.066,-
Ft- összegért történő megvásárlásához. Nem lenne szerencsés, ha idegen – más telepü-
lésen élő – vásárolná meg. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Van-e kérdés, 
észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a 0235/150 hrsz-ú ingatlan 155.066,-Ft-ért – árverésen - történő 

megvásárlásához.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
76/2009. Kt. számú határozata 
0235/150 hrsz-ú ingatlan árverésen  
történő megvásárlása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag hozzájárul a 0235/150 hrsz-ú, 9042 m2 
alapterületű ingatlan 155.066,-Ft-ért történő megvásárlásához. Megbízza Csáki Béla polgár-
mestert, hogy az árverésen az önkormányzatot személyesen vagy meghatalmazott útján képvi-
selje.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: kiírásra került a CÉDE pályázat. Költségvetésünk csak kisebb beruházásokra, 

illetve beszerzésekre vonatkozó pályázat benyújtását teszi lehetővé. A pályázat beadási 
határideje június 2. Én a következőkre gondoltam: 

- Közösségi Ház felújítása. (konvektor csere, járda építése az udvaron stb.) 
- 10 éves a fűnyíró traktor, ezért esetleg ennek cseréjét is meg lehet próbálni. Jelenleg 

még működőképes. 
- Az iskola térburkolatának cseréje. 
- Temető előtt egy fedett rész kialakítása, vagy urnahely kialakítása stb.  

 
Kérném a képviselők véleményét, javaslatát? 
 

Polyák Tibor: az említett feladatok közül mindet fontosnak tartom, de ha már rangsorolni 
kell, akkor a Közösségi Ház felújítása vagy az iskola térburkolatának cseréje mellett kel-
lene döntenünk. A Közösségi Háznál a konvektorokat mindenképpen cserélni kell a kö-
vetkező fűtési szezonra.  

 
Szénási Zoltánné: én a felsorolt feladatokat egyformán fontosnak tartom, ezért mindenkép-

pen javaslom a pályázat benyújtását. Véleményem szerint azt kell megnéznünk, hogy me-
lyiknek mennyi lenne az önereje. 

 
Csáki Béla: az iskola udvar térburkolatának cseréje igen költséges lenne, és akkor már az 

akadálymentesítést is meg kellene csinálni. Nem biztos, hogy ezt a költségvetésünk most 
lehetővé teszi.  

 
Csankovszki Tibor: én is szintén minden feladatot fontosnak tartok, de ha a Közösségi Ház-

nál a konvektorokat mindenképpen cserélni kell, akkor ennek felújítására adjuk be a pá-
lyázatot. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetértett Csankovszki Tibor képviselő javaslatával. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a CÉDE pályázat benyújtását, a Közösségi Ház felújí-

tására.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
 



 11

77/2009. számú határozata 
CEDE pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, 
hogy a_Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE 
2009. támogatásra pályázatot nyújt be. 

 
A pályázat célja: Tanácsterem, házasságkötő terem felújítása  

 
A fejlesztés megvalósulási helye: 6116. Fülöpjakab, Felszabadulás u. 6. 

           Közösségi Ház  
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 168.408,-Ft 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 312.758,-Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 481.166,-Ft 

 
 
A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a jelen határozatában, valamint 
a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a köztársasági elnök 2009. június 7-re tűzte ki az Európai Par-

lament tagjainak választását Magyarországon. Fülöpjakabon ez alkalommal is két szava-
zókörben lehet voksolni. A 0001. sz. szavazókör Szavazatszámláló Bizottságába 5, a 
0002. számúba pedig 7 tagot kell választani. Ezen felül póttagokkal is számoltunk arra az 
esetre, ha valaki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a munkában. A határozat-
tervezetben szereplő személyekkel az előzetes egyeztetés megtörtént, vállalják a megbíza-
tást és nem merült fel a személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenség . 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben szereplő névsorokkal fo-
gadja el az előterjesztést. (4.sz. melléklet) 

       
 Van-e kérdés, észrevétel? 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2009. június 7-i EP-képviselő választásra a szavazat-

számláló bizottság tagjainak megválasztását.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
78/2009. számú határozata 
Az EP választás szavazatszámláló  
Bizottságok tagjainak megválasztása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. június 7-i EP-választásra a 
Szavazatszámláló Bizottságokat a következő tagokkal állítja fel:  
 
0001. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
   Pöszmet Jánosné 
  Oroszi Tibor 
  Kisné Nagy Anikó 
         Csankovszki Márta 
  Bodor Ferenc 
   Molnár Józsefné 
  Pöszmet Sándor 
 Jegyzőkönyvvezető: Juhász Jánosné 
    
0002. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
  Nagy Mihály  
  Gáspár Imre 
  Lovas János Imréné  
  Kovácsné Fehér Éva 
  Seres Istvánné 
  Némedi-Vargáné Soós Rita Cecília 
  Endre János, 
  Szabó Zoltán 
 Jegyzőkönyvvezető: Szász Józsefné 

 
 
6.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az önkormányzat idén is pályázni kíván a nyári gyermekét-

keztetés megszervezésére. (2009. június 15. és augusztus 31-e közötti időszakra). A ko-
rábbi évekhez hasonlóan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, első-
sorban 12 év alatti gyermekek részesülhetnek ebben az ellátásban. 19 főre igényelhetünk 
összeget, összesen 379.620,-Ft-ot. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a nyári gyermekétkeztetés megszervezését. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
79/2009. számú határozata 
Nyári gyermekétkeztetés 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben is csatlakozni kíván a 
nyári gyermekétkeztetési program megszervezéséhez. Ennek keretében 19 gyermek részére 
379.620,-Ft összeg igényelhető.  
 
A gyermekétkeztetés megszervezésében és lebonyolításában a tanyagondnoki szolgálat is 
részt vesz.  
 
7.) 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy a kerék-

párút építésre ismételten pályázat került kiírásra a Dél-alföldi Regionális Operatív Prog-
ramban. A kerékpárút megvalósítása érdekében a két település (Kunszállás-Fülöpjakab) 
közös pályázatot szeretne benyújtani „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címmel. A 
Képviselő-testület ezzel kapcsolatosan – április 22-én - döntött a Konzorcionális Együtt-
működési megállapodás aláírásáról is. Elkészült a költségvetés, ezért most a pályázat be-
nyújtásához nyilatkoznunk kellene az önerő biztosításáról. 5.sz. melléklet.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a kerékpárút pályázathoz az önerő biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
80/2009. számú határozata 
Kerékpárút pályázathoz az önerő biztosítása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatja azt a célkitű-
zést, hogy megépüljön a Fülöpjakab és Kunszállás Községeket összekötő kerékpárút. Ennek 
megvalósítása érdekében a két település közös pályázatot nyújt be „Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése” című, DAOP2009-3.1.2./A kódszámú pályázati kiírásra. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat vállalja a km-arányos önrész, 8.891.717,-Ft finanszírozá-
sát az önkormányzat 2009. évi költségvetésének céltartaléka terhére.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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8.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy megjelent a Kiskunok Vidékéért 

Akciócsoport LEADER HPME-k forrásallokációja. Fülöpjakab a nem hátrányos 7 falu 
közé tartozik. A következőkre lehet pályázatot benyújtani: 

- LEADER rendezvények, amelyre max.: 2.400.300,-Ft támogatás igényelhető. 
- LEADER Közösségi célú fejlesztés, bűnmegelőzés. A maximum igényelhető támo-

gatás 1.466.850,-Ft. 
- LEADER Közösségi célú fejlesztés, sport létesítmények. Az igényelhető maximális 

támogatás 6.374.130,-Ft 
- LEADER közösségi célú fejlesztés, nonprofit szféra. Az igényelhető támogatás ma-

ximális összege: 2.000.250,-Ft. 
- LEADER térségen belüli szakmai együttműködések, kiadványok/honlapok. Az igé-

nyelhető támogatás maximális összege: 1.466.850,-Ft 
- LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, útnemesítés. Az igényelhető támogatás ma-

ximum összege: 3.013.710,-Ft. 
- LEADER térségen belül szakmai együttműködés, turisztika. Az igényelhető támoga-

tás maximum 2.293.620,-Ft. 
Ha civil szervezetek pályáznak, akkor nincs önrész. Kérem az érintetteket és érdeklődő-
ket, hogy ha valakit, valamelyik téma érdekel, akkor az keressen fel a hivatalban, és an-
nak adok pályázati útmutatót.   
 
 

9.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tájékoztatni szeretném a képviselőket arról, hogy sikeres KI-

HOP pályázatunknak köszönhetően májustól újra működik a Teleház. 
 Nyitva tartás: Keddtől Péntekig naponta: 1300-1800 

         Szombaton:         1000-1400-ig 
 
 A Teleház munkatárs Kurucz Judit, fülöpjakabi lakos, akit megbízási szerződéssel alkal-

maz az önkormányzat.  
 

V. 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  
  
 


