
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 19-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, 
 Szász Józsefné adóügyi előadó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
  
2./ Beszámoló a költségvetés 2009. I. félévi teljesítéséről 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló az adóhatóság 2009. I. félévi munkájáról 
 Előadó: Jegyző 
 
4./  A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása  
 Előadó: Jegyző 
 
5./  A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 

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

  8./  Szociális ügyek megtárgyalása 
        Előadó: Csáki Béla 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 költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült elő-

terjesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-
településfejlesztési, valamint az ügyrendi bizottság együttes ülésen megtárgyalta, és java-
solja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az 
anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: nem kívánom kiegészíteni, a felmerülő kérdéseket várom és 

azokra szívesen válaszolok. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban.  
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosí-
tását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2009. (VIII.19.) ök.sz. rendelete 

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a 2/2009. (II.11.) sz. Ök. rendelet  
módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a költségvetés 2009. I. félévi teljesítéséről. 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült előter-

jesztést, illetve beszámolót a képviselő testület tagjai megkapták. Az anyagot a pénzügyi-, 
településfejlesztési, valamint ügyrendi bizottság együttes ülésen szintén megtárgyalta. 
Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot kívánja-e ki-
egészíteni? (2. számú melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: nem kívánom kiegészíteni az anyagot, várom a képviselők 

kérdéseit, észrevételeit. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesíté-
séről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
110/2009. Kt. számú határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 2009. évi 
Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
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HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
III. NAPIREND: Beszámoló az adóhatóság 2008. I. félévi munkájáról. 
 

Csáki Béla: harmadik napirendi pontunk az adóhatósági munkáról ezen belül is az első félévi 
teljesítésekről szól. Az elkészített beszámolót a képviselők szintén megkapták. Megkérde-
zem Szász Józsefnét, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni. (3. számú melléklet) 

 
Szász Józsefné: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre vála-

szolok.  
 
Bodor Sándor: elég magas a késedelmi pótlék tartozás összege. Ezt nem lehetne egy kicsit 

csökkenteni? 
 
Szász Józsefné: erre van a legkevesebb remény, hiszen elsősorban a tőke behajtására törek-

szünk, és sok esetben a késedelmi pótlékot elengedjük. Az eljárásért azonban az ügyfélnek 
2.200,-Ft-os illetékbélyeget kell lerónia. 

 
Polyák Tibor: a késedelmi pótlék elengedéséhez minden esetben 2.200,-Ft-os illetékbélyeg 

szükséges? Pl. akkor is, ha a késedelmi pótlék csak 1.500,-Ft? 
 
Szász Józsefné: igen. Az illetékbélyeget az adóhatóság felé írt kérelemre kell ragasztani, és 

ennek összege nem függ a késedelmi pótlék összegétől. Tehát minden esetben 2.200,-Ft, 
melyet az állam felé kell leróni.    

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az adóhatóság 2009. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfo-
gadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
111/2009. Kt. számú határozata 
Az adóhatóság 2009. I. félévi munkájáról 
készült beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóhatóság 2009. I. félévi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja.  
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IV. NAPIREND: A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítása  
 

Csáki Béla: a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést a 
képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: röviden ismertetném a kiküldött írásos előterjesztést. (4.sz. 

melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítá-

sát. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2009. (VIII.19.) ök. sz. rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló módosított 
 11/2000. (04.20.) ök. sz. rendelet módosításáról 

 
 
 

V. NAPIREND: A tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 
 

Csáki Béla: az erről készült írásos anyagot a képviselők szintén megkapták. Átadom a szót 
Jegyző Asszonynak? (4.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az előző napirendben már ismertettem a módosítás okát, így 

külön kiegészíteni nem kívánom.  
 
Szénási Zoltánné: a költségszámításnál a tervezett 1 km-re eső költség a két gépkocsinál nem 

azonos. Ez mitől függ? 
 
Csáki Béla: a két gépkocsi típusa és fogyasztása, valamint a két tanyagondnok munkája is 

eltérő. Ebből adódik, hogy nem azonos az 1 km-re eső költség.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az I. sz. tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módo-

sítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
112/2009. Kt. számú határozata 
Az I. sz. tanyagondnoki szolgálat  
szakmai programjának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. sz. tanyagondnoki szolgálat 
szakmai programjának módosítását elfogadja. Egyúttal felkéri a polgármestert a módosított 
szakmai program megküldésére az engedélyező hatóság /Kiskunfélegyháza Város Polgármes-
teri Hivatal Jegyzője/ részére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 24. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az II. sz. tanyagondnoki szolgálat szakmai programjá-

nak módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
113/2009. Kt. számú határozata 
Az II. sz. tanyagondnoki szolgálat  
szakmai programjának elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. sz. tanyagondnoki szolgálat 
szakmai programjának módosítását elfogadja. Egyúttal felkéri a polgármestert a módosított 
szakmai program megküldésére az engedélyező hatóság /Kiskunfélegyháza Város Polgármes-
teri Hivatal Jegyzője/ részére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 24. 
 
 
 

VI. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
 
Csáki Béla: a képviselő-testület az áprilisi ülésen döntött arról, hogy kerékpárút építésre 

Kunszállással közösen pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Regionális Operatív Programban. 
A pályázatot az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó és Szolgálató Kft. készítette el  432.000,- 
Ft összegért, melyet Kunszállás Község Önkormányzata kifizetett. A költségek megosztá-
sa /pályázatírási díj/ 50-50 %-ban történik, ezért Kunszállás Község Önkormányzatának 
216.000,-Ft-ot át kell utalni. Erről kellene a képviselő-testületnek egy határozatot hozni.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a kerékpárút pályázatírási díj 50%-ának /216.000,-Ft/  Kunszál-

lás Község számlájára történő átutalását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:   
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
114/2009. Kt. számú határozata 
Kunszállás-Fülöpjakab között épülő kerékpárút 
tárgyában benyújtott pályázat díjának kiegyenlítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla polgármes-
tert, hogy a DAOP-2009-3.1.2. kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyában az INFINITY 
Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t megillető 432.000,-Ft, azaz négyszázharminckettő-
ezer forint pályázatírási díj 50 %-át, azaz 216.000,-Ft, azaz kettőszáztizenhatezer forint ösz-
szegnek Kunszállás Községi Önkormányzat költségvetési számlájára utalásáról rendelkezzen. 
 
Fenti összeg Fülöpjakab Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére, a céltarta-
lékból átadott pénzeszközként kerül átutalásra.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kiskunfélegyháza Város Önkormány-

zata, az  Achilles Track Sportegyesület és a Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesü-
lete az idei év szeptemberében is megrendezi a „Mindennapok hősei” emlékfutást. Azzal a 
kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy az idei programok sikeres megvalósításá-
hoz anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatást biztosítani szíveskedjünk.  

 
 Én javaslom az anyagi támogatás megállapítását maximum 20.000,-Ft-ig. A tavalyi évben 

is ilyen összegű támogatást adtunk.  
 
Csáki Pál: egyetértek a támogatási összeggel és javaslattal. 
 
Bodor Sándor: szintén egyetértek Polgármester Úr javaslatával. 
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Városi Tűzoltóság részére egyszeri 20.000,-Ft összegű anyagi 

támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
115/2009. Kt. számú határozata 
Városi Tűzoltóság részére anyagi  
támogatás biztosítása 
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HATÁROZAT 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága részére – a „Min-
dennapok Hősei” emlékfutás megrendezésére - egyszeri 20.000,-Ft összegű anyagi támogatást 
biztosít.   
 
A támogatás a 2009. évi költségvetés „átadott pénzeszközök, államháztartáson kívüli pénz-
eszköz átadás” terhére kerül kifizetésre. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a 2009. szeptember 12-én a Szüreti bál megrendezéséhez a Teleház udvarát bizto-
sítani, valamint a közterület-használati díjat elengedni szíveskedjenek.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő 2009. szeptember 12-én a szüreti bál megrendezésére a tele-

ház udvarának biztosítását, valamint a közterület-használati díj elengedését.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
116/2009. Kt. számú határozata 
Szüreti bál megrendezéséhez a teleház 
udvarának biztosítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alfa ’94. Szabadidős Klub 
kérelme alapján -  2009. szeptember 12-én a szüreti bál megrendezéséhez díjmentesen bizto-
sítja a teleház udvarát.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 12. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: a „III. Fülöpjakabi Amatőr Fogathajtó” verseny szervezői azzal a kéréssel fordul-

tak a Képviselő-testülethez, hogy az augusztus 29-én megrendező fogathajtó bajnokság 
költségeihez, az önkormányzat lehetőségeihez mérten anyagi támogatást biztosítani szí-
veskedjenek.  Az OTP Bank Rt. az önkormányzaton keresztül 25.000,-Ft + ÁFA összegű 
támogatást biztosít.  

  
 Kérem a képviselők véleményét, javaslatát. Én egy kisebb összegű támogatást minden-

képpen javasolnák.  
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Polyák Tibor: 25.000,-Ft összegű támogatást javaslok. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a fogathajtó bajnokságra 25.000,-Ft felajánlását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
117/2009. Kt. számú határozata 
Fogathajtó bajnokságra 25.000,-Ft  
összegű támogatása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. augusztus 29-én megren-
dezésre kerülő „III. Fülöpjakabi Amatőr Fogathajtó” bajnokság költségeihez – az OTP Bank 
Zrt 25.000,-Ft  + ÁFA összegű támogatása mellett -  25.000,-Ft összegű támogatást biztosít.  
 
A támogatás a 2009. évi költségvetés „átadott pénzeszközök, államháztartáson kívüli pénz-
eszköz átadás” terhére kerül kifizetésre. 
  
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 
5.) 
Csáki Béla: Katona Attila Fülöpjakab, Virág u. 11. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy a 987 hrsz-ú ingatlanának értékesítéséhez szíveskedjenek hoz-
zájárulni. Ismertetem a kérelmet. 

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

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

 Telekadó rendeletünk szerint, ha a magánszemély a telket a telekadómentesség ideje alatt 
elidegeníti, akkor ezek a mentességek érvényüket vesztik és telekadót utólag visszamenő-
legesen köteles megfizetni. Erről tájékoztattuk az ügyfeleket.   

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a telekértékesítéshez. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 987 hrsz-ú, - Katona Attila tulajdonát képező - építési 

telek értékesítéséhez való hozzájárulást.    
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
118/2009. Kt. számú határozata 
987 hrsz-ú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 987 hrsz-ú, – Katona 
Attila Fülöpjakab, Virág u. 11. szám alatti lakos tulajdonát képező – építési telek értékesítésé-
hez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben – a 2007. janu-
ár 1. óta - visszamenőlegesen keletkező telekadót nem fizeti meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
6.) 
Csáki Béla: Polyák Mária Fülöpjakab, Tanya 241. szám alatti lakos, a pénzügyi bizottság 

tagja azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy – családi elfoglaltsága miatt -
bizottsági tagságáról való lemondását elfogadni szíveskedjenek.  

 
 Van-e kérdés észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Polyák Mária bizottsági tagságáról való lemondásának elfoga-

dását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
119/2009. Kt. számú határozata 
Polyák Mária bizottsági tagságáról való 
Lemondásának elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Polyák Mária Fülöpjakab, Tanya 241. szám 
alatti lakos, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsági tag lemondását.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Csáki Béla: kérem a képviselőket, hogy következő ülésre gondolkodjanak új bizottsági tag 

jelöléséről.  
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 Tájékoztatások: 
- A Falunap teljes költségét fedezte a tervezett összeg, valamint a befolyt támogatások. 

A Biogazdák 80.000,-Ft támogatást adtak át az iskolának és óvodának, Uhrin Pál pe-
dig anyagi támogatásán felül 30 m2 lambériát és deszkát adományozott.   

- A Képviselő-testület nevében ajándékkal köszöntöttem Szálteleki János plébánost 30 
éves fülöpjakabi szolgálatáért, Fekete János plébánost pedig Jakabszálláson  50 éves 
aranymiséje alkalmából. 

- A szeméttelep rekultivációja folyamatban van, a földmunkák lassan befejeződnek.  
-  A_Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE 

2009. támogatásra, „Tanácsterem, házasságkötő terem felújítása” címmel pá-
lyázatot nyújtottunk be. Az igényelt 312.758,-Ft támogatást elnyertük.  

 
 

VII. 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  
  

 


