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

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

képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyovai Szabolcs a Csongári Városi Víz- és Kommunális Kft. képviselője, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ A 2010. évi munkaterv elfogadása 
     Előadó: Jegyző 
 
2./ Beszámoló a társulások működéséről 
     Előadó: Polgármester 
 
3./ A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
4./ A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
5./ Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
  Előadó: Jegyző 
 
6./ Telekadó rendelet módosítása 
  Előadó: Jegyző 
 
7./  Döntés a gyermekjóléti szolgálat 2010. évi ellátásáról 
  Előadó: Polgármester 
 
8./   Egyebek 

    Előadó: Polgármester 
 
  9./   Kérdések, interpellációk 
 

 10./  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. Csáki Pál és Szénási Zoltánné képviselők jelezték, hogy a mai 
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ülésen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtár-
gyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.   
  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  

 
 
I. NAPIREND: A 2010. évi munkaterv elfogadása 
 

Csáki Béla: a 2010. évi munkatervről készült anyagot a képviselők megkapták. Megkérde-
zem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
(1.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a 2010. évi munkaterv az előző évek, valamint az előírt fel-

adatok alapján állt össze. Továbbra is a testületi ülések időpontjára a hónapok 3. szerdáját 
vettem általában alapul. Kivétel ez alól a februári ülés ugyanis a költségvetést  február kö-
zepéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Októberben az önkormányzati választáso-
kat követően kerül sor az alakuló ülésre, de ennek időpontja még nem ismert. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan terveztem nyári szünetet is, így a munkaterv szerint júliusban nem lesz 
testületi ülés.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy januárban a munkaterv szerint 20-án lesz 

az ülés, de előfordulhat, hogy 2010. január 15-ig döntést kell hoznunk ivóvízminőség-
javító program kérdésében. Ha szükséges, akkor 1 héttel korábban tartjuk a testületi ülést.  

 
 Van-e más kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2010. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
180/2009. Kt. sz. határozata 
A 2010. évi munkaterv elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervet elfogadja. 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a társulások működéséről 
 

 
Csáki Béla: a társulások működéséről, illetve munkájáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Ebben az anyagban az Intézményi Társulásról nem esik szók, ezért néhány 
gondolattal ezt kiegészíteném. (2.sz. melléklet) 
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 2007-ben jött létre Jakabszállás-Fülöpjakab közoktatási Intézményfenntartó társulás. A 

Társulási Tanácsnak mindkét testületből 2-2 tagja van és a polgármesterek. Elmondható, 
hogy nagyon jó munkakapcsolat van, mind az intézmények, mind pedig a hivatalok kö-
zött. A Társulási Tanács szükség szerint ülésezik, idén a következő témák voltak napiren-
den: 

- 2009. február 10.  Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2009. évi költségvetésének jóvá-
hagyása 

- 2009. március 24. Közoktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat 
benyújtása 

- 2009. március 31. Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása 

- 2009. június 09. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és Jakabszállás-
Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közötti megállapodás elfoga-
dása 

- 2009. december 09. Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2009. évi költségvetésének 
módosítása- 

 
A társulásokkal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzati társulások 2009. évi tevékenységéről, a társu-
lási célok megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
181/2009. Kt. sz. határozata 
Az önkormányzati társulások  
működéséről szóló beszámoló 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati társulások 
2009. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
III. NAPIREND: A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
  
 

Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen már tájékoztattam a képviselőket arról, hogy 2009. 
november 10-én a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projektben 82 önkormányzat által 
tartott Konzorciumi Közgyűlés elfogadta a 2010. évre vonatkozó 8 %-os díjemelést. To-
vábbá a KFT-nek a 65-70 millió forintos veszteségét oly módon szeretnék csökkenteni, 
ami számunkra nem elfogadható. A 3 díjjavaslatból eleve számunkra kettő elfogadhatatlan 
volt, mert abban a kisedények számát is korlátozzák. Ennek ellenére a többség mégis ezt a 
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változatot fogadta el, amely a következők szerint szól: „a rendszerben résztvevő önkor-
mányzatok vállalják, hogy a településen a közszolgáltatásban alkalmazható 70-80 literes 
edények számát a pályázatban szereplő mennyiségben saját rendeletük módosítása során 
2010. év január 1-től kezdődően lakosságszám arányosan maximálják.” Ezzel Kiskunfél-
egyháza és Térsége nem értett egyet, további egyeztetések voltak, amelynek eredménye-
ként a következő megállapodás született: 

- A települések elfogadták a közgyűléseken  elfogadott 2,59,-Ft/liter + Áfa egyszeri 
ürítési díjat 2010. évre. 

- A közgyűléseken elfogadott díjjavaslat kis edényzetméretekre vonatkozó települé-
senkénti  maximum darabszámot  előíró határozati pontját elfogadhatatlannak és 
jogsértőnek tartottuk, ezért ezt nem fogadtuk el.  

- A települések kérték, hogy 2010. január 15-ig kerüljön kidolgozásra egy kétténye-
zős  díj (alapdíj + literenkénti egyszeri ürítési díj), amelyet az érintett települések 
egyeztetést, jóváhagyást követően a helyi önkormányzati rendeleteikben egyénileg 
vezethetnék be.  

- A Homokhátsági Regionális Zrt. Közgyűlése a soron következő 2009. december 
21-i ülésen ezen döntésekről kapjon tájékoztatást külön napirendben.   

 
 Az elmondottakból könnyedén leszűrhető az, hogy ez a Konzorcium nem a legjobb vá-

lasztás lett, sajnos elég komoly feszültség van a szolgáltató és az önkormányzatok között. 
A nagy veszteség miatt mindenki a felelőst keresi és ezzel a lakosokat büntetik. Felvetet-
tük már több ülésen is, hogy a pályázatíráskor, illetve a számításokkor követték el a leg-
nagyobb hibákat, hiszen a tanyasi lakosokat is ugyanúgy vették, mint a belterületi lakoso-
kat, illetve egységesen mindenkinek nagy méretű (110 literes) kukával számoltak és 6 %-
ban maximálták a kiskukák számát. Erről viszont korábban senki sem tudott, és szinte 
mindenkivel (80 literes) kis kukára kötöttek szerződést. Ez más településeken is hasonlóan 
történt.   

 
 Átadom a szót Gyovai Szabolcsnak a Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft. képvise-

lőjének.  
 
Gyovai Szabolcs: a Csongrádi Önkormányzat a felhalmozott veszteséget befizeti, tehát a 

fennmaradó 13 településre ez nem lesz semmilyen formában kiterhelve. Természetesen a 
veszteség miatt mindenki a felelőst keresi, és sajnos a lakosok isszák meg a levét. Annak 
idején amikor a pályázat készült, illetve a hatástanulmányokat végezték, 

- olyan adatokkal dolgoztak, melyek a jelen helyzetre nézve már elavultak,  
- nagyon fontos tényeket figyelmen kívül hagytak (pl. téli időszakban sok szemetet 

elégetnek stb.) 
- továbbá súlyos hiba volt az is, hogy csak (110 literes) nagykukával számoltak, és a 

kiskukák számát 6 %-ban maximálták.   
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: elismerik Önök is, hogy a hibák a pályázat készítésekor tör-

téntek, akkor miért a településeknek kell ennek következményeit vállalni? Hol van a pá-
lyázatírók felelőssége? 

 
Gyovai Szabolcs: ezt keressük. 
 
Polyák Tibor: ez a hiány akkor minden évben jelentkezni fog, hiszen a lakosok nem termel-

nek annyi szemetet, mint amennyire szükségük volna. Nem a Kft-nél kellene a kapacitá-
son változtatni? 
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Gyovai Szabolcs: a Kft. csak a lerakótér többletkapacitásával rendelkezik. Gépjárműből csak 

a szükséges mennyiség van. Ha egy elromlik, akkor annak járatát nagyon nehezen tudjuk 
pótolni. A válogatásra az embereket szintén csak alkalomszerűen kiskönyvvel hívjuk be, 
tehát erre a célra állandó munkaerőt nem alkalmazunk.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: egy szolgáltatás nem működik úgy, hogy a szolgáltató meg-

szabja, hogy mennyi szolgáltatást vegyen igénybe a lakosság. Ez fordítva működik, tehát 
annyi szolgáltatást végez, amennyire igény van. Nem lehet a szolgáltatónak azzal az in-
dokkal nagyobb kukaméretet kikényszeríteni, hogy „ez így nem éri meg neki”.  

 
Polyák Tibor: panaszkodnak, hogy nincs elég szemét, közben pedig nagyon sokszor előfor-

dul, hogy a konténerek mellett lévő zsákos szemetet nem viszik el, hanem otthagyják.  
 
Gyovai Szabolcs: a felmerült problémát jelezni fogom az érintettek felé.  
 
Csáki Béla: az idén kora tavasszal volt lomtalanítás, amiről bennünket meg sem kérdeztek. Jó 

lenne, ha a lomtalanítás időpontját velünk is egyeztetnék, mert itt Fülöpjakabon már van 
egy kialakult időpont. Általában búcsú előtt volt szervezve. Kérem ezt is jelezze az érin-
tettek felél. 

 
Gyovai Szabolcs: természetesen ezt a problémát is jelezni fogom. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tavalyi évben a zöldhulladék elszállítását igen kedvezően 

ajánlgatták, most pedig kijelentették, hogy ebből Önöknek nem származik profitjuk, ezért 
ezt a szolgáltatást a továbbiakban nem végzik. Ez a fajta kommunikáció egyáltalán nem 
helyes. 

 
Gyovai Szabolcs: az akkori vezetés mentségére azt tudom felhozni, hogy azért volt ez a lehe-

tőség, mert a hulladékudvaroknak akkor még nem volt működési engedélyük, és a zöld-
hulladékok elhelyezése nem volt megoldott, ezért a cég felajánlotta, hogy legalább a zöld 
hulladék elszállítására csinálnak egy járatot. Közben október 12-én a  csongrádi, október 
14-én pedig a kiskunfélegyházi hulladékudvar is megkapta az engedélyt. Oda be lehet 
vinni minden nem kommunális hulladékot, csak a lakcímet és befizetési csekket kell fel-
mutatni.  

 
Csankovszki Tibor: a szelektíven gyűjtött hulladékot biztosan szelektíven kezelik? 
 
Gyovai Szabolcs: igen, a szelektív autón van egy nagy 3 felé osztott konténer, amelyekben 

külön-külön ürítik ki a hulladékot.  
 
Polyák Tibor: a fülöpjakabi külterületi lakosok nem rendelkeznek befizetési csekkel, mert a 

külterületi konténereket az önkormányzat fizeti, viszont a lakosok kommunális adó formá-
jában hozzájárulnak ezen költséghez. Nekik mit kell felmutatni? 

 
Gyovai Szabolcs: ez esetben véleményem szerint elegendő a lakcímkártya, de ezt is egyez-

tetni fogom a vezetőséggel.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára vonatkozó 
ajánlat elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
182/2009. sz. határozata 
a 2010. évi hulladékkezelési közszol- 
gáltatás díjára vonatkozó ajánlat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárd-
hulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés 2010. évi hulladékkezelési közszolgáltatói 
díjakra tett ajánlatát elfogadja.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  2009.12. 31. 
 
 

IV. NAPIREND: A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
Csáki Béla: a hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelező az önkormányzatnak meg-

szervezni a közszolgáltatást, illetve az érintetteknek kötelező igénybe venni. Ezek közé a 
kötelezettségek közé tartozik, hogy évente a szolgáltatás díjának maximált összegét meg 
kell határozni. A BÁCSVÍZ ZRT. által készített jelentésben a fogadás, ártalmatlanítás ter-
vezett díja 452,-Ft/m3 + ÁFA, az áthárított vízterhelési díj – melyet jogszabály ír elő – 
23,-Ft/m3 + ÁFA. Ez összesen 475,-Ft/m3 + ÁFA. Ez kevesebb, mint a tavalyi. A folyé-
kony hulladék szállítást Csíkos Ferenc vállalkozó végzi. Az ő ajánlatában a folyékony hul-
ladék elszállítására tett díj 1.450,-Ft/m3 + ÁFA. Ez 50,-Ft-tal több mint a tavalyi.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a folyékony hulladék szolgáltatás díjára vonatkozó ajánlat elfo-
gadását.  

 
 A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
183/2009.  sz. határozata 
A települési folyékony hulladék szolgáltatás 
díjának felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete 2010. évre vonatkozó települési folyékony hulladék 
szállítási, fogadási és vízterhelési – árajánlatban szereplő - díjakat,  mint a szolgáltatás 2010. 
évi maximált díjait elfogadja.   
 
 
Csáki Béla: mivel közszolgáltatásról van szó, így a települési szilárd és folyékony hulladék 

szolgáltatás díját rendeletben kell meghatároznunk. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Er-
zsébet  jegyző asszonynak.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a települési szilárd hulladék közszolgáltatás egységnyi díjtéte-

lével a 13/2008.(IX.17.) ök. sz. rendelet 1.számú melléklete, a települési folyékony hulla-
dék díjtételével, pedig 10/2004.(06.17.) ök.sz. rendelet 10. §. (2) bekezdése foglalkozik. A 
korábban elfogadott határozatok alapján a szilárd hulladék közszolgáltatás egységnyi díj-
tétele 2,59,-Ft/liter + ÁFA/ürítés. A folyékony közszolgáltatás ellátásáért a szállító szol-
gáltatót megillető maximált szállítási díj 1.450,-Ft + ÁFA/m3. A fogadási díj 452,-Ft/m3, 
melyet 23,-Ft vízterhelési díj és ÁFA is terhel. (3., 4., sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról, vala-

mint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 12/2009.(XII.16.) sz. rende-
let-tervezet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2009. (12.16.) rendelete 

a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló 13/2008.(09.17.) ök. sz. rendelet, vala-
mint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 10/2004. (06.17.) Ök. sz. rende-

let módosításáról  
 
 

 
V. NAPIREND:  A 2010. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról szóló 

rendelet megalkotása  
 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szolgáltatónk a Szikra-Vill Kft. az általános iskolai és óvodai 

étkeztetés tekintetében 6 %-os áremelést tart szükségesnek a 2010-as évben.  Ez elsősor-
ban az energiaköltségeknek és a bekövetkezett áremelkedéseknek a következménye. Is-
mertetem a rendelet-tervezetben szereplő díjakat, amely nettó árakat tartalmaz. (5.sz. mel-
léklet) 

 
  A tavalyi rendeletben /a 3. §. (2) bekezdésében/ szerepelt a személyi térítési díjak megál-

lapításához kapcsolódó kedvezmények mértékének megállapítása is, mely jövedelemhatá-
rok figyelembevételével történt. Ez most kikerült a rendeletből, mert 2010-ben valószínű-
leg másfél millió forinttal csökken a szociális étkeztetés normatívája, ezért a kedvezmé-
nyeket újra kell számolni. Van-e kérdés, észrevétel? 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a SZIKRA-VILL KFT. által közölt intézményi étkezte-

tés 2010. évi normájára vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
184/2009. Kt.sz. határozata 
az intézményi étkeztetés 2010. évi normájának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a SZIKRA-VILL KFT. által közölt, az intézményi ét-
keztetés 2010. évi normájára vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2010. évi intézményi térítési díjakról és támogatások-

ról szóló rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2009. (XII.16.) Ök. számú rendelete 

a 2010. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról   
 

 
VI. NAPIREND:  Telekadó rendelet módosítása 
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a gazdasági válság és a lakásépítési kedvezmények megválto-
zott helyzete miatt visszaesett Fülöpjakabon a telekvásárlás és az építkezések száma. A 
megvásárolt telkeken egyenlőre nem tudnak építkezni, viszont a 2008. január 1-jén ha-
tályba lépett telekadó rendeletünk értelmében 20,-Ft/m2 összegű adót kell fizetniük, amely 
évenként 5,-Ft-tal emelkedik. Ezt az 5,-Ft-os emelést szeretnénk most kivenni a rendelet-
ből, melyet az ügyrendi bizottság már megtárgyalt és javasolja elfogadásra. (6.sz. mellék-
let) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a telekadóról szóló rendelet módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2009. (XII.16.) Ök. számú rendelete 

a telekadóról szóló módosított 2/1997.(02.19.) ök. sz. rendelet módosításáról   
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VII. NAPIREND:  Döntés a gyermekjóléti szolgálat 2010. évi ellátásáról 
 

Csáki Béla: a kistérségi gyermekjóléti feladatellátás biztosítása tárgyában készült előterjesz-
tést a képviselők megkapták. (7. sz. melléklet)  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti feladatellátáshoz 1.390.404,-Ft összegű támo-
gatás biztosítását. 
 

A Képviselő-testület 6 ellenszavazattal, igen és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
185/2009. Kt.sz. határozata 
a gyermekjóléti szolgálat feladatellátása 

 
H A T Á R O Z A T 

        
Az önkormányzat képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat feladatellátására kért 

1.390.404,-Ft összegű támogatást elutasítja.  
 

Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti feladatellátáshoz 331.227,-Ft összegű 
támogatás biztosítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
186/2009. Kt. számú határozata 
Gyermekjóléti szolgálat 
Kistérségi feladatellátása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a kistérségi gyer-
mekjóléti feladatellátás a Mikrokörzeti társulás gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására 
nevű társulás hatályos társulási megállapodása alapján kerüljön ellátásra 2010. évben. 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi feladatellátásban, mint 
megbízó önkormányzat vállalja, hogy a feladatellátáshoz szükséges 331.227,-Ft-ot önkor-
mányzati támogatásként 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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VIII. NAPIREND:  Egyebek  
 

1.) 
Csáki Béla: a februári testületi ülésen a képviselő-testület minimális kiegészítéssel hozzájá-

rult ahhoz, hogy a kóbór ebek befogására Kunszállással közösen a Kiskunfélegyházi Vá-
rosfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel megállapodást köt.  A kiegészítés a 
következő volt: a megrendelést telefonos megkereséssel lehessen indítani, és kérjük, hogy 
az elérhetőségeket a megállapodás tartalmazza. 
Ez a megállapodás azonban valamilyen ok miatt nem került aláírásra, ezért ismételten 
kérném a képviselő-testület hozzájárulását.  

 
A megállapodásban foglalt költségek: Fülöpjakabnak 40.000,-Ft/év Kunszállásnak pedig 
60.000,-Ft/év hozzájárulás megfizetése, melyet a gyepmesteri telep fejlesztésére fordítják.  
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Csankovszki Tibor: erre van is igény, vagy csak kötelező önkormányzati feladat, és valami-
lyen módon meg kell oldanunk? 

 
Csáki Béla: igény elég sűrűn merül fel. Sajnos nem tudunk jobb megoldást alkalmazni a fe-

gyelmezetlen kutyatartókkal szemben.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a kóbor ebek befogására és az állati tetemek elszállítására vo-

natkozó megállapodás-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
187/2009. Kt. számú határozata 
Kóbor ebek befogására és állati tetemek  
elszállítására vonatkozó megállapodás 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a kóbor ebek befogására és az állati tetemek 
elszállítására vonatkozó megállapodást. 
Felhatalmazza a Polgármester az együttműködési megállapodás megkötésére.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) 
Bodor Sándor: A PELLET ENERGY Kft. üzemmel kapcsolatosan mik az új fejlemények? 
 
Csáki Béla: folyamatban vannak a tervezési, engedélyezési feladatok, és ha minden rendező-

dik megveszik a területet. Komolyak a szándékaik, folyamatosan tartják velünk a kapcso-
latot.  

 
 Tájékoztatások: 

- az IKSZT pályázattal kapcsolatosan ellenőrizték, hogy a beadott pályázatunk a va-
lós állapotnak megfelel-e. Hiánypótlásra felszólítást eddig még nem kaptunk.  

- December 22-én tartjuk óév búcsúztató ünnepségünket.  
 

 
 Van-e további 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


