
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 19-én 15 

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

tánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Kovács Imre Kunszállás polgármestere, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2009. évben 
  Előadó: Jegyző 
 
2./ Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről 
  Előadó: Bakró Tibor elnök 
 
3./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
4./ Interpelláció 
 
5./  Szociális ügyek megtárgyalása 
 Előadó: Polgármester 

 
   

Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Bakró Tibor és Csáki Pál képviselők jelezték, hogy a mai ülé-
sen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, 
és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

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

 
 
 

I. NAPIREND: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásáról 2009. évben 

 
 
Csáki Béla: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült előterjesztéseket 

a képviselők megkapták. A Kapocs Segítő Szolgálat munkatársa jelezte, hogy az ülésen 
nem tud megjelenni. Ha az anyaggal kapcsolatban kérdés merül fel, akkor írásban tájékoz-
tatja a képviselőket.    
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

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

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

1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bek. és a végrehajtása tárgyában kiadott 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet adja. E rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza az átfogó beszámo-
ló elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat is. (1.sz. melléklet) 

 
Polyák Tibor: az ügyintézőnek a heti 1 alkalom is elegendő a fülöpjakabi ügyek intézésére? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tulajdonképpen elegendő, talán akkor tűnik egy kicsit ritká-

nak, ha az ügyintéző éppen akkor van szabadságon, amikor nálunk lenne. Szerencsére 
ilyen eset nem túl sűrűn van. Az ügyintéző feladatellátásával kapcsolatosan elmondhatom, 
hogy munkáját nagy szakértelemmel, rutinosan végzi, könnyen szót ért a gyerekekkel, 
szülőkkel, pedagógusokkal és közvetlen munkatársaival.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló 

átfogó értékelés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
50/2010. Kt. számú határozata 
A 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
munkáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról 
szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
 
 

II. NAPIREND: Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről 
 

Csáki Béla: a Fülöpkei Sportegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót a képviselők meg-
kapták. Bakró Tibor jelezte, hogy sajnos a mai ülésen nem tud megjelenni. Ha van kérdés, 
jelezzük felé, és a következő ülésen tájékoztatja képviselőket. (2. sz. melléklet)  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a Fülöpkei Sportegyesület tevékenységéről szóló tájé-
koztatót vegye tudomásul  
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A Képviselő-testület a Fülöpkei Sportegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangú-
lag tudomásul vette.  
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
1.) 
Csáki Béla: a Kunszállás-Fülöpjakab közötti kerékpárút megépítésével kapcsolatosan 3 hatá-

rozatot kell meghoznunk: 
- A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat megvalósítására vonat-

kozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 
-  Határozatban kell rögzíteni a támogatásban részesített pályázat Fülöpjakab Községet 

érintő km-arányos pályázati önrészének pontos összegét.  
-  A pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására ki kell választani azt az aján-

lattevőt, akivel szerződést kötünk.  
 

Kovács Imre: a Konzorciumi Szerződésben rögzítésre került, hogy milyen számítási elv alap-
ján fog realizálódni az egyes települések könyvében ez a vagyon, valamint az is, hogy a 
támogatási pénzek hogyan érkeznek a gesztor-, és a tagönkormányzat számlájára. A Kon-
zorciumi Szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy mindkét önkormányzat önállóan vigye 
végig a projekt rá eső részét, a közösen felmerülő költségeket pedig a kiszámított százalé-
kos (Kunszállás 45 %, Fülöpjakab 55 %) folyóméter arányban fizetnénk ki. 

 
 A képviselő-testületnek döntenie kellene: 

- a Községet érintő pontos önrész összegéről, Fülöpjakab vonatkozásában ez 8.513.486,-
Ft. Ez valamennyivel kevesebb, mint a korábban meghatározott önrész.  

 - A projektmenedzsmenti feladatok ellátására 3 árajánlatot kértünk be: 
- A pályázatíró cégtől a projekt elszámolására a támogatási összeg 2 %-os ajánla-
tát kaptuk. 

 - A pályázatíró cég egyéni vállalkozó alkalmazottjának ajánlata: 880 eFt + ÁFA. 
 - Az EX-ANTE ajánlata 1.400 eFt + ÁFA. 
Az ajánlatokat megvizsgálva mi az EX-ANTE vállalkozást javasolnánk a projektme-
nedzsmenti feladatok ellátására.  

- A Konzoricumi Megállapodás aláírásához szintén a képviselő-testület döntése szüksé-
ges. (3 sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az együttműködési megállapodás azt is rendezni fogja, hogy 

Fülöpjakab, mint tag önerő részének meg kell-e jelennie a gesztor önkormányzat költség-
vetésében? 

 
Kovács Imre: a konzorciumi megállapodás alapján mindkét önkormányzat önállóan tudja a 

projektet bonyolítani. A támogatási összegek is külön-külön,  az önkormányzatok által 
megadott számlaszámra fognak érkezni.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha ezt a szerződést megkötjük, akkor nem jöhet szóba a szállí-

tói finanszírozás? 
 
Kovács Imre: a szállítói finanszírozást a projektmenedzser nem tartja jó megoldásnak, 

ugyanis a Fejlesztési Ügynökség nagyon sokszor és néha indokolatlanul hiánypótoltatja 
meg a szállítói kifizetéseket. Rugalmasabban áll az önkormányzati elszámolásokhoz, ezért 
100 %-ban az utófinanszírozást javasolja a projektmenedzser cég is.  
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Polyák Tibor: előreláthatólag mikor készül-e kerékpárút? 
 
Kovács Imre: ha minden határidőben történik, és váratlan dogok nem lesznek, akkor terveink 

szerint november 15-ig elkészül a kerékpárút. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a kerékpárút pályázathoz önerő biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
51/2010. számú határozata 
Kerékpárút pályázathoz az önerő biztosítása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a „Kunszállás-Fülöpjakab 
közötti kerékpárút megépítése” című, DAOP-3.1.2./A-09-2009-0016 jelű támogatásban része-
sített pályázat Fülöpjakab Községet érintő km-arányos pályázati önrész, 8.513.486,-Ft finan-
szírozását az önkormányzat 2010. évi költségvetésének felhalmozási kiadások terhére.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az „EX-ANTE 2002.” Kft. megbízását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
52/2010. számú határozata 
Projektmenedzsmentet végző  
vállalkozás kiválasztása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kunszállás-Fülöpjakab közötti 
kerékpárút megépítése” című, DAOP-3.1.2./A-09-2009-0016 jelű pályázat projektmenedzs-
menti feladatainak ellátására az „EX-ANTE 2002.” Kft-t (székhelye: 6722 Szeged, Honvéd 
tér 5/b.) bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
A megbízási díj 770 eFt + ÁFA, amelyet az önkormányzat a 2010. évi költségvetés céltartalé-
kának terhére biztosítja.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfoga-
dását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
53/2010. számú határozata 
Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírása – kerékpárút 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

„Kunszállás-Fülöpjakab közötti kerékpárút megépítése” című DAOP-3.1.2/A-09-2009-0016 
jelű támogatásban részesített pályázat megvalósítására Konzorciumi Együttműködési Megál-
lapodás aláírására.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Rigó Imréné Fülöpjakab, Sport u. 3. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy a 0225/16 hrsz-ú ingatlant vonja belterületbe. Indoklása, hogy 
az ingatlan közvetlenül a belterület határán van, melyre vevő jelentkezett, aki építkezni 
szeretne, de erre csak akkor nyílik lehetősége, ha a nevezett terület belterület.  

 
 A belterületbe vonásnak anyagi vonzata is van, valamint a rendezési tervet is módosítani 

kell, ami szintén nem egyszerű feladat.  
 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Polyák Tibor: én támogatom a kérelmüket, abban az esetben, ha felmerülő költségeket vál-

lalják és a szomszédos területek tulajdonosaira nem ró plusz terhet és kiadást. 
 
Csankovszki Tibor: egyetértek Polyák Tibor képviselő véleményével. 
 
Bodor Sándor: nincs kifogásom a belterületbe vonás ellen, de csak abban az esetben, ha ez 

nem jelent plusz terhet a szomszédos tulajdonosoknak.  
 
Csáki Béla: további vélemény, javaslat? 
 
A Képviselő-testület egyhangú véleménye, hogy a döntést a következő ülésre elnapolja. A 
belterületbe vonástól nem zárkózik el, ha a kérelmező felvállalja a belterületbe vonással járó 
kiadásokat és a szomszédos tulajdonosokra nézve plusz költséget nem ró a módosítás.  
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3.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- A Szabadidő Park vizesblokkjának megépítésére a FANMARK KFT-vel kötöttünk szer-
ződést. Az építési munkák mellett a játszótér építését is ők végzik.   

 Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy a faültetés jól sikerült, a fák többsége 
kihajtott.   

- Egy svájci szervezet iskolánk részére adományozta a 300 fős iskolájuk 4 éves bútorait. 
- Elkészült és kifizetésre került a Mátyás Király utca útalapja, valamint az útcsatlakozás 

kialakítása.  
- T. Szabó István vállalkozó a telephelyének bejáratánál egy faházat állít fel, amelyben 

elhelyez egy tejautomata gépet. A fülöpjakabi lakosok részére önköltségi áron értéke-
síti a tejet.    

 
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 

IV. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 

  
1.) 
Bodor Sándor: a Szabadidő Park első elszámolására megérkezett az MVH-tól a támogatás, 

amely összeget átutaltam az önkormányzat számlájára.  
 
 Szintén tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy (Báthoriné  Matildka halála miatt) 

megszűnt a Fülöpjakabért Alapítvány. A számlájukon lévő pénzt a Fülöpke a Gyermeke-
kért Alapítvány részére adományozták.  

 
Csáki Béla: 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  
 


