
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án 

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, 
 Dolog Ernő Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK igazgatója, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Nagy Erika óvodavezető, 
 Czakó Józsefné nyugdíjas klub vezetője, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ Beszámoló a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagintézményének 

2008/2009. évi  munkájáról, a 2009/2010-es tanév/nevelési év indításáról 
   Előadó: Tagintézmény-vezető, vezető óvónő 
 
2./  Intézményi Pedagógiai Program módosítása 
      Előadó: Tagintézmény-vezető 
 
3./ Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub működéséről 
  Előadó: Czakó Józsefné klubvezető 
 
4./  Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
 Előadó: Jegyző 
 
5./   Egyebek 

    Előadó: Polgármester 
 
  6./  Kérdések, interpellációk 
 

 7./  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:  Beszámoló a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagin-

tézményének 2008/2009. évi  munkájáról, a 2009/2010-es tan-
év/nevelési év indításáról 

 
 
Csáki Béla: a 2008/2009-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési munkáról, valamint a 

Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2009/2010-es tanév indításáról szóló beszámolót a képvi-
selők megkapták. Megkérdezem az ÁMK igazgatót, valamint a tagintézmény-vezetőket, 
hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (1.sz. melléklet) 

 
Hatvani Mónika: az anyagot kiegészíteni nem kívánjuk, inkább a felmerült kérdésekre vála-

szolunk.  
 
Polyák Tibor: kezdetben a társulással plusz normatívákat lehetett igényelni. Ezek a plusz 

bevételek meg vannak még? 
 
Csáki Béla: 2007. őszén létrejött társulás jelentős bevételt jelent mindkét önkormányzatnak, 

ez azonban mostanra sokat csökkent, de még mindig azt mondhatjuk, hogy jó döntés volt 
az intézményfenntartó társulás létrehozása. A jövő évi költségvetésről még nagyon keve-
set lehet tudni, ezért erről most még nem beszélnék.  

 
Dolog Ernő: a két önkormányzat az első évben közel 30 millió forint normatívát kapott, a 

második évben is 25 millió forint fölött volt. Most a harmadik évben 20 millió fölötti 
normatívára számolhatunk, ami igaz, hogy csökken, de még mindig azt mondhatjuk, hogy 
jó megoldás volt a társulás létrehozása.  

 
Hatvani Mónika: az anyagi dolgokon kívül, további hozadéka még ennek a társulásnak, 

hogy: 
- Fülöpjakabnak és Jakabszállásnak is összlétszámot kell lejelentenie. Ez elsősorban ne-

künk nem mindegy, hiszen nálunk vannak nagyon alacsony létszámú osztályok is. 
Ezek a törvényben meghatározott minimum létszámok határán vannak.  

- Nagyon sok pályázatban a társulások előnyt élveznek.  
 
Csáki Béla: a Jakabszállással közös interaktív táblákra és multimédiás számítógépre beadott 

pályázatunk sikeres volt, bár az eszközöket még nem kaptuk meg. A Jakabszállási pol-
gármester információja szerint talán Mikulás környékére le fog bonyolódni.  

 
 A pedagógusoknak mekkora plusz megterhelést jelent az új „Kompetencia alapú oktatás” 

bevezetése? Nem volt zökkenőmentes a tankönyvellátás sem. Ez a probléma mennyire ol-
dódott meg? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a kompetencia alapú oktatás bevezetésével a pedagógusoknak 

is kötelező továbbképzésen kell részt venniük. Az tudható-e, hogy a képzés hány pedagó-
gust, hány alkalommal érint? Esetleg milyen napokon és hány órában? 

 
Hatvani Mónika: 4 pedagógus vesz részt a kompetencia alapú oktatásban. Igyekeztünk az 

órarendet úgy összeállítani, hogy a továbbképzési napokon a helyettesítés megoldott le-
gyen. A továbbképzések nagy része csütörtök, péntek és szombati napokon lesz.  
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 A legnagyobb megterhelést most az jelenti, hogy a tankönyvek és programcsomagok még 
nem érkeztek meg. Most egyenlőre ezt a problémát fénymásolással oldjuk meg, ugyanis 
heteken keresztül nem lehet könyv nélkül irodalmat és nyelvtant tanítani.  

 
Polyák Tibor: a tanulási nehézséggel küszködő gyermekek létszáma 26-ról 34-re emelkedett. 

Ennek az emelkedésnek mi az oka? 
 
Hatvani Mónika: konkrétan nem tudom megmondani, hogy mi az oka a növekedésnek. A 

szakértői bizottság, illetve nevelési tanácsadó vizsgálta a gyerekeket és az ő szakvélemé-
nyük alapján ez a létszám a 2008/09-es tanévben 34 fő lett.  

 
Csáki Béla: összességében elmondhatom, hogy iskolánkban egy jól kialakult és működő pe-

dagógiai szakmai munka folyik, amely köszönhető annak is, hogy egy jó összetételű tan-
testület dolgozik, és igyekeznek egymáshoz közel kerülni. Itt szeretném megköszönni a 
Falunapon nyújtott segítségüket is. 

 
 2007. szeptembere óta  működik társulásban iskolánk, de szerencsére elmondhatjuk, hogy 

ez a „formai” változás senkinek sem jelentett gondot. Reméljük ez a jó együttműködés to-
vábbra is megmarad.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2008/2009-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési mun-
káról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2009/2010-es tanév indításáról készült 
beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
133/2009. Kt. sz. határozata 
2008/2009-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési  
munkáról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2009/2010-es 
tanév indításáról készült beszámoló elfogadása.  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
fülöpjakabi tagintézményének 2008/2009. évi munkájáról, a 2009/2010-es tanév/nevelési év 
indításáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 

II. NAPIREND: Intézményi Pedagógiai Program módosítása 
 

Csáki Béla: következő napirendi pontunk az Intézményi Pedagógiai Program módosítása. 
Átadom a szót Hatvani Mónika tagintézmény-vezetőnek. 

 
Hatvani Mónika: ismertetem az írásos előterjesztést. (2.sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő az Intézményi Pedagógiai Program módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
134/2009. Kt. sz. határozata 
Intézményi Pedagógiai Program módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
Intézményi Pedagógiai Programját elfogadja. 
 
 

III. NAPIREND: Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub működéséről 
 
Csáki Béla: az Őszidő Nyugdíjas Klub működéséről készült írásos anyagot a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Czakó Józsefné vezetőt, hogy a tájékoztatót kiegészíti-e? 
(3.sz. melléklet) 

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

szolnék.  
 
Csáki Béla: novemberben ünneplik a 20 éves megalakulást. Az első összejövetel valamilyen 

formában dokumentálva volt? 
 
Czakó Józsefné: külön dokumentálva nem volt, vagy legalábbis nem tudok róla. 
 
Polyák Tibor: mekkora taglétszámmal működik? 
 
Czakó Józsefné: kezdetben 42-en voltunk, de ez a létszám mára lecsökkent 28-30 főre.   
 
Bodor Sándor: a 20 éves évforduló megünneplésére mekkora rendezvényt szerveznek? 
 
Czakó Józsefné: színvonalas műsorral készülünk, kb 70-80 fő meghívását tervezzük.  
 
Csáki Béla: szeretném megköszönni a Nyugdíjas Klubnak, hogy tagjaik a községi rendezvé-

nyeken, programokon aktívan részt vesznek, munkájukkal segítséget nyújtanak.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az Őszidő Nyugdíjas Klub tájékoztatóját.  
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IV. NAPIREND: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
 

Csáki Béla: a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról készült határozat-
tervezetet a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
asszonynak. (4.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevé-

kenységei a KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rend, illetve 
szakfeladat rend szerinti besorolását tartalmazza az Alapító Okirat 7. pontja. A módosítás 
a  határozat 7.2.) pontjában, vastag dőlt betűvel szerepel  Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
135/2009. Kt. sz. határozata 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának – a 73/2009. Kt.sz.,  
a 9/2007 Kt. valamint a 355/2004.Kt.  
határozattal módosított 327/2003.Kt.sz.határozatának - módosításáról 
egységes szerkezetbe foglalva 

H A T Á R O Z A T 
      

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 
 
3.1. Szakágazati szám és megnevezése: 
  841105 Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
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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 
 
6.1. Illetékességi területe: 
 
Fülöpjakab Község közigazgatási területe 
 
 
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: 
 
7.1.) 2009. december 31-ig: 
 
TEÁOR, KSH  szerinti Szakfeladat rend szerinti 
 
Száma Neve  Száma  Neve 

                                                                                      552312 Óvoda intézményi étkezte-
tés 

                                                                                 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. 



 7

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 
 
 
7.2.) 2010. január 1-jétől alkalmazott szakfeladatok:     

 
 szakágazati besorolás:   8414 önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek 
 

- 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 
- 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
- 412000 Lakó és nem lakó épület építése 
- 421100 Út, autópálya építése 
- 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
- 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
- 772900 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
- 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
- 731100 Reklámügynöki tevékenység 
- 731200 Médiareklám 
- 749010 Igazságügyi szakértő tevékenység 
- 811000 Építményüzemeltetés 
- 812100 Általános épülettakarítás 
- 813000 Zöldterület kezelés 
- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
- 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
- 841112 Önkormányzati jogalkotás 
- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
- 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
- 841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
- 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
- 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
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- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 
- 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
- 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
- 841191 Nemzeti ünnepek programjai 
- 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
- 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
- 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek  
- 841361 Kis-és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása 
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
- 841402 Közvilágítás 
- 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
- 841902 Központi költségvetési befizetés 
- 842532 Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
- 842541 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 
- 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évf.) 
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű neve-

lése, oktatása (1-4. évfolyam) 
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (5-8. évf.) 
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű neve-

lése, oktatása (5-8. évfolyam) 
- 854234 Szociális ösztöndíj 
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
- 862101 Háziorvosi alapellátás 
- 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
- 882111 Rendszeres szociális segély 
- 882112 Időskorúak járadéka 
- 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon 
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
- 882119 Óvodáztatási támogatás 
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
- 882122 Átmenti segély 
- 882123 Temetési segély 
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
- 882129 Egyéb önkormányzati esetei pénzbeli ellátások 
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
- 882202 Közgyógyellátás 
- 882203 Köztemetés 
- 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
- 889921 Szociális étkeztetés 
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- 889922 Házi segítségnyújtás 
- 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
- 889935 Otthonteremtési támogatás 
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
- 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támo-

gatásuk 
- 890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támo-

gatásuk 
- 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
- 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
- 890441 Közcélú foglalkoztatás 
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
- 890443 Közmunkaprogram 
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása 
- 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
- 910123 Könyvtári szolgáltatások 
- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
- 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
- 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
- 931301 Szabadidősport-tevékenység és támogatása 
- 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
- 960302 Köztemető – fenntartás és működtetés 

 
 
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: 
 

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: 
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A közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakra a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII.tv., a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv., a közcélú foglalkoztatásban résztvevőkre pe-
dig a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. rendelkezései vonatkoznak. 
 
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 va-
gyonrendeletében 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 135/2009 Kt.sz. határozatával, 2010. január 1-jei hatállyal hagyja jó-
vá. 

 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: idén is lehetőségünk van csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-

pályázathoz. Első körben nyilatkozni kell, a testületnek arról, hogy csatlakozni kíván-e a 
pályázathoz. Ezt a nyilatkozatot 2009. szeptember 30-ig kell beküldeni. Mi erről a véle-
ményük, javaslatuk?  

 
Polyák Tibor: én támogatom az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozást. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
136/2009. Kt. sz határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungari-
ca felsőoktatási ösztöndíj programhoz 2009/2010-ben is csatlakozni kíván.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folytatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatot 
küldje el az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, valamint 
hirdesse meg a pályázatot a jogszabályban megállapított határidőig.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30.   
 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy  a 20 éves 

évforduló megünneplésére anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. Ismertetem a ké-
relmet. 

  
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Cseri József: 50.000,-Ft-ot javaslok. 
 
Csáki Pál: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Csáki Béla: további javaslat, vélemény? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Nyugdíjas Klub részére 50.000,-Ft összegű támogatás megál-
lapítását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
137/2009. Kt.sz. határozata 
A Nyugdíjas Klub részére 50.000,-Ft 
támogatás megállapítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub részére 50.000,-Ft 
összegű támogatást állapít meg. 
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A támogatást a 2009. évi költségvetésben a működési célú pénzeszköz átadás terhére biztosít-
ja.   
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a 2009.szeptember 7-i rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy 

az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér II. fordulójára pályázatot kíván benyújtani. A 
képviselő-testületnek arról kellene határoznia, hogy a pályázattal kapcsolatos kiadások fe-
dezetére 5.160.000,-Ft összeghatárig rendelkezzen, az önkormányzat 2009. évi költségve-
tésének „céltartaléka” terhére 310.000,-Ft-ot, a fennmaradó összeget a beruházás üteme-
zése szerint a 2010., 2011., és 2012 évi költségvetésbe irányozza elő.   

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a pályázattal kapcsolatos kiadások fedezetére 5.160.000,-Ft 

összeg biztosítását.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
138/2009. Kt.sz. határozata 
Az IKSZT pályázat kiadásaira 
fedezet biztosítása 

H A T Á R O Z A T 
 
1. A Képviselő-testület egyetért abban, hogy Fülöpjakabon szükség van a közszolgáltatások 

(közművelődés, tájékoztatás) igénybevételét biztosító intézmény létrehozására, illetve az 
intézménynek megfelelő infrastrukturális háttér (épület, berendezés, alkalmazott) biztosí-
tására. 

2.  Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla polgár-
mestert, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) beruházási pályázatával 
kapcsolatos kiadások fedezetére 5.160.000,-Ft összeghatárig rendelkezzen, az Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetésének „céltartaléka” terhére 310.000,-Ft-ot, a fennmaradó 
összeget a beruházás ütemezése szerint a 2010., 2011., és 2012. évi költségvetésbe irá-
nyozza elő.  

 
Várható kiadások:  1./ pályázat műszaki tervei elkészítésének díja. 
 2./ pályázat minőségbiztosításának díja. 
 3./ ÁFA (az elnyert támogatás arányában) 
 
/1.2. pontban szereplő kiadások a pályázatban elszámolhatóak/ 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30.  (pályázat beadásának határideje) 
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4.) 
Csáki Béla: a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás által készített előterjesztést a 

képviselők nem kapták meg, így ezt most itt szeretném ismertetni. (5.sz. melléklet) 
 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a Lada Niva gépkocsi 
tagönkormányzat részére történő értékesítésével, és önkormányzatunk nem kívánja megvásá-
rolni. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Lada Niva gépkocsi tagönkormányzat részére történő 

értékesítését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
139/2009. Kt.sz. határozata 
Lada Niva gépkocsi tagönkormányzat 
részére történő értékesítéshez hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a  
Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás tulajdonában lévő JCD-744 forgalmi rend-
számú Lada Niva gépkocsit a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok bármely tagja meg-
vásárolja 871.000,- Ft eladási áron a tagönkormányzat Képviselő-testületének erre irányuló 
döntése alapján. Amennyiben a Társulás bármely tagönkormányzata a személygépjármű 
megvásárlásáról dönt 2009. november 3-i határidővel, úgy az első pont szerinti piaci meghir-
detésre nem kerül sor.  
 
Amennyiben határidőre több tagönkormányzat képviselő-testülete is a megvételről dönt, a 
döntéshozó képviselő-testületeknek 2009. november 30-ig meg kell határozniuk a legmaga-
sabb vállalt vételi árat. A sikeres értékesítésből befolyt bevétel a  
Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás tagönkormányzatait illeti a települések la-
kosságszámának arányában. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy a képviselő-testület a Lada Niva gépkocsit nem 

kívánja megvásárolni.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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140/2009. Kt.sz. határozata 
Lada Niva gépkocsi  
értékesítéséről nyilatkozat 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiz-
tonsági Társulás tulajdonában lévő JCD-744 forgalmi rendszámú Lada Niva gépkocsit nem 
kívánja megvásárolni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5./ 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2009. I. félévi 

feladatellátása tárgyában készült tájékoztatót a képviselők megkapták. (6. sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Kérem a képviselőket, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati társulás 2009. I. félévi feladatellátása tárgyában készült tájékoztatót.  
 
 
6.) 
Csáki Béla: ismertetem a Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működő logopédiai ellá-

tásra vonatkozó megállapodás-tervezetet. (7. sz. melléklet) 
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás-tervezet aláírá-

sát.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
141/2009. Kt.sz. határozata 
A logopédiai ellátásra vonatkozó  
megállapodás-tervezet aláírása 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a tervezetben szereplő díjjal a két fél között létrejött 
megállapodást, és felhatalmazza a Polgármester Urat annak aláírására.  

2.) A képviselő-testület a 2009., illetve a 2010-es költségvetésben biztosítja az ellátásra 
kifizetendő díjat. 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős: 1. Csáki Béla polgármester 
              2. Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
 
 
7.)  
Csáki Béla: a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. (8. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának módosítá-

sát. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
142/2009. Kt.sz. határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK  
Alapító Okiratának módosítása 

H A T Á R O Z A T  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános 
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását /13. 14. 15. pontokkal való kiegészíté-
sét/ jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, vala-
mint felkéri Jakabszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát az Alapító Okirat-
nak a Magyar Államkincstárhoz való megküldésére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. szeptember 30.  
 
8.) 
Csáki Béla: tájékoztatások: 
 -a LEADER program keretében a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány „A Fülöpjakabi 

Szabadidőpark kialakítására 10.852.134,-Ft-ot, az Egyházközség, pedig a Római Katoli-
kus Templom külső felújítására, 8.339.666,-Ft-ot nyert. 

 
 A honlapunk frissítése folyamatban van, rövid időn belül elkészül a frissebb változat.  
 
 Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
 

VI. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 

1.) 
Bodor Sándor: az elmúlt testületi ülésen Polyák Mária pénzügyi bizottsági tag jelezte, hogy 

nem tudja tovább vállalni a feladatot. Javasolnám Szabó Zoltán felkérését a pénzügyi- és 
településfejlesztési bizottsági tagság elvállalására.  
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Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 
 Megkérdezem, hogy elvállalja-e? Ha igen a következő ülésen le is tudja tenni az esküt.  
2.) 
Bodor Sándor: idén lesz-e még lomtalanítás? 
 
Csáki Béla: sajnos nem. Csak úgy lehet, ha külön fizetünk érte, de nagyon drága.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt 
ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                           Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                     jegyző  
 


