
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 21-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, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ A  2009. évi zárszámadás elfogadása 
    Előadó: Polgármester 
 
2./ A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár tevékeny-

ségéről 
      Előadó: Jegyző, Havas Tibor tanár 
 

4./   Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
  Előadó: Falugazdász 
 
5./  A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2010-re vonatkozóan  

     Előadó: Polgármester 
 
6./ Fülöpjakab Községi Önkormányzat által nyújtható – vissza nem térítendő – pénzbeli 

támogatásokról szóló Szabályzat elfogadása 
 Előadó: Jegyző 
 
7./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
8./ Interpelláció 
 
9./  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.  Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, 
és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     
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A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 

 
I. NAPIREND: 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2009. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a kép-
viselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság együttesen megtárgyalta 
és javasolja elfogadásra. (1.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a zárszámadási rendelet mellékletét képezi a belső ellenőrzé-
sekről készült éves ellenőrzési jelentés, melyet a képviselő-testületnek a rendelettel együtt 
kell tárgyalnia és elfogadnia.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló ren-

delet elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2010.(IV.21.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

 
 
II. NAPIREND: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
 

Csáki Béla: a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést és rende-
let-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság 
együttes ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. (2.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
  
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a bizottsági üléshez képest kismértékben változott az anyag, 

amelynek okai a következők: 
- a társulás felé 1.503.955,-Ft-os fizetési kötelezettsége keletkezik önkormányzatunk-

nak, 2008. 2009. évet illetően, 
- az új utca kövezése kapcsán a Közútkezelő KHT. a munkálatok felügyeletére és forga-

lomkorlátozásra, illetve irányításra 90 eFt körüli összeget fog kiszámlázni az önkor-
mányzatnak.   

Ezeket a tételeket a kiküldött anyag készítése utána tudtam meg, ezért nem került az elő-
terjesztésbe.  
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Módosítani kellet a közfoglalkoztatottak alkalmazására biztosított létszámkeretet is, a te-
lepülésőrök foglalkoztatása miatt 6 főről 8 főre.  
 

Csáki Béla: az 1.503 eFt-os visszafizetési kötelezettségünk, abból adódott, hogy az önkor-
mányzat másképp értelmezte a jogszabályt, mint az Államkincstár. Ez ügyben próbáltunk 
egyezkedni, de sajnos a Kincstár értelmezése az erősebb. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel?  
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosí-

tását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja 
 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2010.(IV.21.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a 2/2010. (II.15.) sz. Ök. rendelet  
módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 
III. NAPIREND: Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a 

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

Tibor könyvtárkezelő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud megjelenni. Ha kérdés merül fel, 
akkor a következő ülésen tájékoztatja a képviselőket.  (3 sz. melléklet) 

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

lathoz. Így 2008. évtől kezdve már a Katona József Megyei Könyvtár által működtetett 
Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás körébe tartozunk. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ez egy jó és sikeres döntés volt. A Megyei Könyvtárhoz is küldtünk meg-
hívót, de onnan visszajelzést nem kaptunk.  

 
 Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy írásban is megérkezett az IKSZT kialakítása 

és működtetése jogcímen – 2009. 10. 15. napján – beadott pályázatunk nyertes értesítése. 
A beruházás nettó kiadásaira jutó támogatási összeg 21.059.862,-Ft. A rangsorolás során 
175 pontszámot vettek figyelembe, ami igen jó eredménynek számít.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: e napirendhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy az 

elmúlt évben mozgalmasabb volt a Teleház működése is, amelynek szervezésében több 
kulturális program is megrendezésre került. A szervezettebb működés érdekében nagyon 
nagy szükség van az IKSZT megvalósulására.  

 
Szénási Zoltánné: a felnőttek igénybe veszik-e a könyvtár szolgáltatásait? 
 
Csáki Béla: az igénybevevők körében minimális a felnőtt lakosság létszáma.  
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Csankovszki Tibor: szerintem sokan nem ismerik a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét, 

ezért egy kicsit propagálni kellene, pl. a helyi újságban. Nekem személy szerint nagyon 
tetszik ez a szolgáltatás és lehet, hogy mások is szívesen igénybe vennék.  

 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya, a legközelebbi újságban jelezzük ezt a lehetőséget. 
  
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
39/2010. számú határozata 
a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról,  
a könyvtár tevékenységéről   

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a 
könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

IV. NAPIREND: Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatai-
ról 

 
Csáki Béla: az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól készült tájékoztatót a 

képviselők megkapták. Szabó Imre falugazdász jelezte, hogy sajnos a mai ülésen nem tud 
megjelenni. Ha van kérdés jelezzük felé és a következő ülésen tájékoztatom a képviselő-
ket. (4. sz. melléklet)  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

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

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

V. NAPIREND: A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2010-
re vonatkozóan 

 
 
Csáki Béla: a teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározására vonatkozó előter-

jesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asz-
szonynak.  



 5

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben kötelezően 

előírt feladatról van szó. A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a köz-
igazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítményköve-
telmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva 
értékeli. A teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. 
(5.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a köztisztviselők teljesítményértékelés alapjául szolgá-

ló célok meghatározását.   
 
 Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
40/2010. Kt.sz. határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
köztisztviselői részére a 2010. évi teljesítményértékelés alapját 
képező célok meghatározásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpjakab Községi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői 2010. évi munkateljesítmény követelményeinek 
alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: 

 
A Képviselő-testület és szervei munkájának segítése a döntések körültekintő, alapos, 
törvényes, több döntési alternatívát biztosító előkészítése, valamint következetes, mara-
déktalan végrehajtása által.  

 
Ezen belül különösen: 
       

- A jogszabályi előírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottsá-
gai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetsé-
ges döntési lehetőségek feltárására. 

 
- Saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a Polgármesteri 

Hivatal behajtási tevékenységére. 
 

- Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott rendele-
teknek aktualizálása, változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. 

 
- Felkészülés a 2010. évi országgyűlési és helyhatósági választások, illetve a 2011. 

évi népszámlálás szakszerű és jogszerű előkészítésére és lebonyolítására, a Helyi 
Választási Iroda, illetve a Szavazatszámláló Bizottsági és a Helyi Választási Bi-
zottsági tagok  felkészítése. 

 



 6

- A költségvetési egyensúly fenntartása 2010. évben is ésszerű, költségtakarékos 
gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költség-
kímélő 

      lehetőségek feltárása és kiaknázása a község gazdálkodásának stabilitása érdeké-
ben.  

 
- A vagyongazdálkodás során törekedni kell az önkormányzati vagyon értékállósá-

gának megőrzésére, védelmére.  
 
- A pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázati források felkutatása. Közremű-

ködés a pályázatírásban. Sikeres pályázatok esetén azok költségtakarékos és jog-
szerű megvalósítása, a projektek szakszerű előkészítése és végrehajtása.  

 
- A településfejlesztési és -üzemeltetési feladatok eredményes koordinálásának meg-

teremtése. 
 

-  A község, mint befektetőbarát környezet bemutatása széleskörű, naprakész informá-
ciók  nyújtásával, kedvező feltételek kialakításával.  

 
- Az önkormányzati beruházások  előkészítése  és  lebonyolítása  során  különös 

gondot kell fordítani a  közbeszerzési törvény előírásának betartására. A közbe-
szerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházások tekintetében a közpénzek ta-
karékos felhasználását kell szem előtt tartani. 

 
- Az önkormányzati fenntartású intézmények hatékony és gazdaságos működtetését 

szolgáló intézkedések megtétele. 
 

A hatósági feladatok ellátása során kiemelt cél a törvényesség, a gyorsaság (eljárási ha-
táridők betartása), az eredményesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés megvalósí-
tása. 
 

 -  Az ügyfélközpontúság körében kiemelendő, hogy az ügyintéző tevékenysége kö-
zéppontjában az ügyfél áll, így elsődleges a személyes bánásmódban való részesí-
tés, az udvarias, segítőkész, empatikus, rugalmas magatartás tanúsítása, a szaksze-
rű tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás és információ nyújtása.  

 
- A felügyeleti jogkörben megtartott  törvényességi ellenőrzések illetve a belső el-

lenőrzés  során feltárt hibák, hiányosságok elemzése, a jogalkalmazási gyakorlat 
ennek megfelelő megváltoztatása. 

 
- A köztisztviselők kötelező, illetve a hivatal éves továbbképzési tervében foglalt 

képzésben való részvételének biztosítása, valamint olyan, nem kötelező képzések-
ben való részvétel támogatása a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott mér-
tékben, amely a köztisztviselő munkájának magasabb színvonalon történő ellátását 
segíti.(pl. idegen nyelv tanulásának támogatása) 

 
- Az ügyvitel területén a pontos, precíz, gyors munkavégzés megvalósítása. 

 
- A bevezetett elektronikus iktatás és ügyiratkezelés új rendszerének hatékony mű-

ködtetése, fejlesztése. 
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- Az e-közigazgatás bevezetésének előkészítése. 

 
-  Az önkormányzati honlap karbantartása, fejlesztése. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni teljesít-
ménykövetelményeit az elfogadott kiemelt célok alapján határozza meg.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2010. évi egyéni teljesítmény-
követelményeit  az elfogadott kiemelt célok alapján állapítsa meg. 
 
Felelős:Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál: jegyző, polgármester 
Határidő: 2010. április 30. 
 

 
VI. NAPIREND:  Fülöpjakab Községi Önkormányzat által nyújtható – vissza nem 

térítendő – pénzbeli támogatásokról szóló Szabályzat elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásokról szóló szabályzatot az ülés előtt 
kapták meg a képviselők. Megkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az írásos anya-
got.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismerteti az írásos anyagot. (6.sz. melléklet) 
 
Bodor Sándor: javasolnám a Szabályzatban kikötni, hogy politikai pártok nem pályázhatnak. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szerintem nem szükséges, így kikötni, mert a Képviselő-

testület a IV./2. pont alapján nem köteles minden beérkező kérelmet támogatni. 
 „A támogatási kérelmek tárgyában a Képviselő-testület a beszerzett információk, a ren-

delkezésre álló keretösszeg, a kérelmezők száma és a támogatási célok fontossága alap-
ján, az előzőeket mérlegelve dönt…..” 

 
Csankovszki Tibor: én nem zárnám ki a politikai pártokat sem, hiszen a megvalósítandó cél 

a lényeg.  
 
Bodor Sándor: a II./2. pont rendelkezik arról, hogy  „az adószámmal nem rendelkező szerve-

zetek kötelesek a megállapodással egyidejűleg csatolni az adószámmal és bankszámla-
számmal rendelkező befogadó szervezet nyilatkozatát….”  

 A befogadó szervezet csak helyi (azaz fülöpjakabi) lehet? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nem szükséges, hogy fülöpjakabi legyen, csak az a lényeg, 

hogy adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezzen. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat által nyújtható – vissza nem térítendő – pénz-
beli támogatásokról szóló Szabályzat elfogadását.    

 
 Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
41/2010. Kt.sz. határozata 
Az önkormányzat által nyújtható – vissza nem térítendő – 
pénzbeli támogatásokról szóló Szabályzat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa nyújtható – vissza nem térí-
tendő – pénzbeli támogatásokról szóló Szabályzatot elfogadja.  
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

VII. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: ismertetem a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Pro-

jekt részeként megvalósuló rekultivációval érintett ingatlanok pályázat útján történő közös 
hasznosítására létrejövő együttműködési megállapodást. Jegyző Asszonnyal egyeztetve a 
határozat-tervezetet a következő kiegészítéssel javasolnánk elfogadni.  

  
„- A Konzorcium, illetve a Konzorcium nevében eljáró gesztor önkormányzat kötelezettsé-
get vállal arra, hogy az önkormányzatokat terhelő környezetvédelmi hatósági előírások-
ban  foglalt feladatokat elvégzi, és a környezetvédelmi hatósági eljárásban kötelezetti mi-
nőségben eljáró félként vesz részt.” 
 
Van-e kérdés, észrevétel? /7.sz. melléklet/ 
 

Polyák Tibor: ha a hasznosítás nem hoz annyi hasznot, hogy a felmerülő kiadásokat fedezze, 
akkor azt az önkormányzatoknak kell pótolnia? 

 
Csáki Béla: ha a hasznosítás nem jön össze, akkor az önkormányzatnak a kötelessége, hogy 

pl. levágja a füvet, de azt nem vállaltuk be, hogy mi fizessük a környezetvédelmi hatósági 
feladatok költségét (pl. kút monitoringozás). Épp ezzel egészítjük ki a határozat-
tervezetet, hogy ezzel mi is valamelyest védve legyünk. 

 
Polyák Tibor: a folyékony hulladékürítő területét az önkormányzat befásította. Ez egy hely-

rajzi számon van a rekultivált szilárd hulladéklerakóval? A hasznosítás során néhány év 
múlva a bérlő nem vághatja ki a fákat? 

 
Csáki Béla: a helyrajzi szám egyben van, de az összes területből csak a szeméttelepet rekulti-

válták. A kb. 8500 m2 területből 2500 m2 kivett területként szerepelt, a többi 6000 m2 
pedig legelő és szántó volt. A rekultiváláshoz, ennek a területnek a művelés alóli kivoná-
sát kértük és a továbbiakban már 8500 m2 kivett területként, „szeméttelepként” szerepel a 
nyilvántartásban. A hasznosítás csak erre a kivett területre vonatkozik.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a rekultivációval érintett ingatlanok pályázat útján történő közös 

hasznosítására létrejövő együttműködési megállapodás aláírását 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
42/2010. Kt.sz. határozata 
Rekultivációval érintett ingatlanok pályázat útján történő  
közös hasznosítására együttműködési megállapodás 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
képviseletében Csáki Béla polgármester aláírja a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagi önkormányzatai között létrejövő Együttműködé-
si Megállapodást, melynek célja a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Keze-
lési Projekt részeként megvalósuló rekultivációval érintett ingatlanok közös hasznosítása pá-
lyázat útján. 
 
A képviselő-testület a hozzájárulás megadását az alábbi feltételhez köti: 
 
A Megállapodás egészüljön ki az alábbiakkal: 
 
- A Konzorcium, illetve a Konzorcium nevében eljáró gesztor önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy az önkormányzatokat terhelő környezetvédelmi hatósági előírásokban  fog-
lalt feladatokat elvégzi, és a környezetvédelmi hatósági eljárásban kötelezetti minőségben 
eljáró félként vesz részt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. április 30. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a kiemelkedő jelentőségű 

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

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2010. szeptember 5-én kerül megrendezésre a „Családi Öko-

falunap”. A rendezvény költségeire szeretnénk pályázatot benyújtani. 
  
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Önkormányzat által kiírt pályázaton való részvételt. 
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
43/2010. számú határozata 
A rendezvények támogatására a BKM-i Önkormányzat  
által kiírt pályázaton való részvételről 

 
HATÁROZAT 

 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. 
évi rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
A 2010. szeptember 5-én sorra kerülő „Családi Öko-falunap”  megrendezésére kívánja a Kép-
viselő-testület a pályázaton nyert összeget fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen: 609.000 Ft 
- Előadók fellépési díja: 227.000 Ft 
- Bérleti díj: 200.000 Ft 
- Vendéglátás:  80.000 Ft 
- Gyermekprogramok:                                                                      102.000 Ft 
 
Pályázati önerő:       457.000 Ft 
A pályázat útján igényelt összeg:     152.000 Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás miatti különböze-
tet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az önkormányzat biztosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: - Tájékoztatások: 

- Kunszállás Községgel közösen benyújtott kerékpárút pályázatunk a fellebbezés után 
nyertes lett, erről a gesztor Kunszállás önkormányzat megkapta az értesítést. A nyert 
támogatás csökkentett mértékű, összege 88.688.467,-Ft. Költségcsökkentés indoklása 
pedig a következő: a „forgalomterelésre, és szakfelügyeletre beállított 1.620.000,-Ft 
költségből, egymillió forint költségcsökkentést javasolt, mert a szakfelügyeleti költség 
indokoltsága nincs alátámasztva” 

 
- Április 22-én lesz a Föld Napja. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz szemétgyűj-

tési akció, kérem, aki tud, jöjjön el.  
 

- Lakossági panasz érkezett, melyben a lakosok a temetőben néhány fa kivágását kez-
deményezik. Az lenne a kérésem, hogy – egyeztetés után - a képviselőkkel és az 
Atyával közösen nézzük meg az érintett fákat.  
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4.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Május 1-jei rendezvény idén az önkormányzat szervezésé-

ben kerül megrendezésre. A programterv nagyjából összeállt, de ha van valakinek egyéb 
ötlete, akkor azt szívesen fogadjuk, továbbá anyagi támogatást is elfogadunk.  

 
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 

VIII. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 

  
1.) 
Polyák Tibor: az OFF ROAD TEAM fülöpjakabi csapatának évek óta nagyon szép eredmé-

nyei vannak. Erről a Hírvivőn keresztül a lakosságot is tájékoztatni kellene.  
 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya, megkérjük őket, hogy időnként írjanak a csapat versenyei-

ről, eredményeiről.  
 
2.) 
Polyák Tibor: elkészült a Mátyás Király utca alapja és csatlakozása. A korábbi években a 

lakosoktól utca kövezésére közműfejlesztési hozzájárulást kértünk, ezért szerintem a tu-
lajdonosoktól egy kisebb mértékű hozzájárulást kellene kérni.  

 
Csáki Béla: szerencsésebb lenne ezt a díjat az aszfaltozás után beszedni.  
 
A képviselő-testület többi tagja is úgy nyilatkozott, hogy aszfaltozás után kérnek közműfej-
lesztési hozzájárulást a lakosoktól.  
 
3.) 
Bodor Sándor: a Gyeneshegyi út mentén javasolnám egy védő fasor, illetve erdősáv telepíté-

sét.  
 
Csáki Béla: ezen már mink is gondolkodtunk, megnézzük, hogyan tudnák ezt ősszel a legol-

csóbban megvalósítani. 
 
 Van-e további kérdés? 
 
 
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  


