
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 18-án 

15 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csáki Pál, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné kép-

viselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Szász Józsefné adóügyi előadó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./ Beszámoló a költségvetés 2010. I. félévi teljesítéséről 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló az adóhatóság 2010. I. félévi munkájáról 
 Előadó: Jegyző 
 
4./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
     Előadó: Jegyző 
 
5./ Pedagógiai Program elfogadása 
     Előadó: Hatvani Mónika tagintézmény-vezető 
 
6./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
7./  Interpelláció 
 
8./ Szociális ügyek megtárgyalása 
 Előadó: Polgármester 
 
9./ Döntés a községi kitüntetések odaítéléséről  

 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. Csankovszki Tibor és Cseri József képviselők jelezték, hogy a 
mai ülésen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket meg-
tárgyalni, 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: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2010. 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. (1.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban.  

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosí-
tását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2010. (VIII.18.) ök.sz. rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a 6/2010. (IV.21.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 
az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a költségvetés 2010. I. félévi teljesítéséről. 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2010. 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. 
(2.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesíté-
séről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
68/2010. Kt. számú határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 2010. évi 
Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadja. 
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III. NAPIREND: Beszámoló az adóhatóság 2010. 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: munkánkban újabb változás, hogy a helyszíni és szabálysértési bírságok mel-

lett megjelentek a közigazgatási bírságok, amelyek összegét – meg nem fizetés esetén -  
szintén adók módjára kell behajtani. A végrehajtás történhet munkabér, illetve nyugdíj le-
tiltással, ha ez nem megoldható, akkor szigorúan ingó- és ingatlan végrehajtással lehet a 
tartozást beszedni.  Erre azonban emberileg sem, és szakmailag sem vagyunk felkészülve. 

 
Polyák Tibor: ilyen esetben a végrehajtást nem a bírósági végrehajtó végzi, hanem a helyi 

ügyintéző? 
 
Szász Józsefné: igen, ez most a jelenlegi jogszabályok szerint az adóhatóság feladata. 
 
Polyák Tibor: a beszámolóból látszik, hogy nagyon sok az adótartozás. Ennek behajtására 

mennyi esély van? 
 
Szász Józsefné: egyre nehezebb a dolgunk, ugyanis az emberek többségének nincs letiltható 

jövedelme. Azok az emberek, akiknek munkabérük, illetve nyugdíjuk van, azok tisztessé-
gesen befizetik az adót, a többi viszont igyekszik ez alól kibújni. A gépjárműadónál van 
esetleg nagyobb esély a behajtásra, ugyanis, ha felmerül a forgalomból való kivonás, ak-
kor hamarabb fizetnek az adósok.  

 
Csáki Pál: az iparűzési adó visszakerült az önkormányzatokhoz? 
 
Szász Józsefné: igen, és ennek is nagy hátrányai vannak, hiszen a nagy vállalkozások, gyak-

ran felszámolást és csődeljárást kérnek, a nagy adótartozások pedig befizetetlenül marad-
nak.  

 
Szénási Zoltánné: az ingóságok végrehajtására nem lehet a bírósági végrehajtót felkérni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: van megállapodásunk a bírósági végrehajtóval, ugyanis jelen-

leg két ügyben kellett a segítségét kérni. Ezek azonban száz milliós nagyságrendű tartozá-
sok, és sajnos nagyon valószínű, hogy ez sem eredményez majd pozitív végrehajtást.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Sajnos a mai gazdasági helyzet miatt nemcsak a háztartások, hanem a nagy vállalkozások 

is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. A tartozások rendezése miatt folyamatosan kapcso-
latban vagyunk velük. Adótartozásukkal tisztában vannak, de fizetni csak akkor tudnak, 
ha feléjük is rendezik a kintlévőségeiket. Ez a probléma más önkormányzatoknál is ko-
moly gondot jelent.  
Reméljük, ez a gazdasági helyzet a jövőben javulni fog, és így az önkormányzatok is jobb 
helyzetbe kerülnek.  
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Szavazásra terjesztem elő az adóhatóság 2010. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfo-
gadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
69/2010. Kt. számú határozata 
Az adóhatóság 2010. I. félévi munkájáról 
készült beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóhatóság 2010. I. félévi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja.  
 
 

IV. NAPIREND: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 

Csáki Béla: a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról és a Szavazatszámláló 
Bizottságok kiegészítéséről készült előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: röviden ismertetném az írásos anyagot. (4.sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
70/2010. Kt. számú határozata 
A HVB tagjainak megválasztása  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságot a kö-
vetkező tagokkal állítja fel:  
 
Helyi Választási Bizottság: Fehérné Gáspár Katalin 
  Dinnyés Antal 
  Rigó Imre 
  Bodor Ferenc  
 
 
   
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megvá-

lasztását.   
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
71/2010. számú határozata 
A Szavazatszámláló Bizottság 
póttagjainak megválasztása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságokat a 
következő póttagokkal egészíti ki :  
 

- Molnár Anita 
- Molnár Józsefné 

 
 

V. NAPIREND: Pedagógiai Program módosítása 
 

Csáki Béla: következő napirendi pontunk a Pedagógiai Program módosítása. Megkérem Hat-
vani Mónika tagintézmény-vezetőt, hogy ismertesse a módosításokat. 

 
Hatvani Mónika: az anyagot nagy terjedelme miatt nem küldtük ki. A módosításokat szóban 

ismertetném. (5.sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Pedagógiai Program módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
72/2010. számú határozata 
Pedagógiai Program módosítása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Peda-
gógiai Programjának módosítását elfogadja.  

 
 

VI. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: Madácsiné Kapus Erika azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 

2008-ban létrejött Bérleti szerződést módosítani szíveskedjenek.  A módosítás oka, hogy  
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- vállalkozásuk tönkrement, ezért a bérbe vevő nem a vállalkozás (az ÖKO REORG 
Kft.) lesz, hanem Madácsi István, mint magánszemély.  

- A beinvesztált felújítási költség – melyet számlákkal igazoltak – 2,5 millió forint. En-
nek ún. „lelakása” – az inflációt figyelembe véve – 2011. december 31. A határozott 
idő lejárta után a felek végelszámolást készítenek és a szerződés megszűnik.  

- A bérbevevő az ingatlant 3. személynek csak a tulajdonos hozzájárulásával adhatja 
bérbe. Továbbá a bérlemény hasznosítására konkrét célt nem határoz meg.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismertetem a módosított bérleti szerződést. (6.sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Bérleti szerződés módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
73/2010. számú határozata 
Bérleti szerződés módosítása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. január 16-án kelt ÖKO- RE-
ORG Kft-vel kötött Bérleti szerződés módosítását elfogadja.   
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
2.) 
Csáki Béla: Kurucz Judit Teleház munkatárs kérelmet adott be a Teleház további működteté-

sére. Ismertetem a kérelmet. (7. sz. melléklet) 
 
 Mint ismeretes eddig a Teleház munkatárs munkabérét pályázati pénzből és támogatásból 

biztosítottunk, tehát az önkormányzatnak nem jelentett plusz kiadást. A Képviselő-
testületnek most azt kellene eldöntenie, hogy 2010. december 31-ig tudja-e alkalmazni, il-
letve a munkabérét biztosítani tudja-e az önkormányzat költségvetéséből. 3 hónapra járu-
lékokkal együtt 220.000,-Ft-ot jelentene. A költségvetésben munkabérére nem terveztünk, 
de más területeken fel nem használt összegből tudnánk biztosítani. Mi a vélemény, javas-
lat? 

 
Polyák Tibor: ha munkabérét biztosítani tudjuk, akkor én mindenképp javasolnám a további 

működtetést, ugyanis az elmúlt egy évben a programok szervezésével mozgalmassá tette a 
Teleház életét. Ha nem is minden réteget érint, de azért szükség van a további működte-
tésre.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Teleház 2010. december 31-ig történő működtetését. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
74/2010. számú határozata 
Teleház működtetése 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TELEHÁZ működtetését 2010. dec-
ember 31-ig fenntartja. A Teleház munkatárs megbízási díját az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének terhére biztosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
3.) 
Csáki Béla: a Fülöpjakabért Alapítvány azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 

az adminisztratív költségekhez 60.000,-Ft összegű támogatást biztosítani szíveskedjenek. 
Ismertetem a kérelmet. (8.sz. melléklet) 

 
 A Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány nyújtotta be a Községi Szabadidő Park pályázatát. 

A pályázat pénzügyi bonyolítása megnöveli az adminisztratív költségeket.  
 
 Támogatom az Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelmét, de javasolnám, hogy a kifize-

tés két részletben történjen. Az I. részlet szeptember 15. a II. részlet, pedig a pályázat el-
számolásakor. 

 
Bodor Sándor: számomra elfogadható a javaslat, a két részletben történő kifizetés.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány anyagi támogatását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
75/2010. számú határozata 
Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 
anyagi támogatás iránti kérelme 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 
részére 30.000,-Ft összegű támogatást biztosít, a Községi Szabadidőpark kialakítására benyúj-
tott pályázat pénzügyi bonyolításának ellentételezésére.  
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A Képviselő-testület a támogatást a 2010. évi költségvetés „egyéb támogatások” jogcímen 
biztosítja.  
 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: a központi háziorvosi ügyelet tárgyában készült előterjesztést a képviselők meg-

kapták. Az anyagból kitűnik, hogy továbbra is jelentős összegű hozzájárulást kell az ön-
kormányzatnak fizetnie, ezért javasolnám a Kiskunfélegyházi Háziorvosi Ügyeleti Társu-
lásból történő kilépést, és a Kecskeméti Térséghez való csatlakozást. Erről már korábban 
is így nyilatkozott a képviselő-testület, és a Falugyűlésen a lakosok sem zárkóztak el vál-
tástól. (9. sz. melléklet) 

 
 Mi erről jelen helyzetben a képviselők véleménye? 
 
Bodor Sándor: a Kecskeméti Térségnél mekkora összegű hozzájárulást kell fizetni? 
 
Csáki Béla: nem kell hozzájárulást fizetni, ők kijönnek a MEP-es finanszírozásból, és az ellá-

tás színvonalára sincs panasz.  
 
Bodor Sándor: én úgy gondolom, hogy az anyagiak mellett az is a Kiskunfélegyházi Társu-

lásból történő kilépést szorgalmazza, hogy Kiskunfélegyházán 2010. október 1-jétől meg-
szűnik az aktív fekvőbeteg ellátás. Egyetértek a Kecskeméti Kistérséghez való csatlako-
zással. 

 
Szénási Zoltánné: nekem is az a véleményem, hogy mindenképpen meg kell próbálni a 

Kecskeméti Kistérséghez való csatlakozást. Kiskunfélegyháza közelebb van, de közleke-
désileg azt sem lehet könnyebben megközelíteni. Ahol nincs autó, a beteg megkért valakit 
és bevitette magát, vagy az ügyeletet hívta ki.  

 
Polyák Tibor: nem ismétlem a képviselő-társakat, egyetértek az elhangzott észrevételekkel és 

javaslatokkal.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti ellátásból 

történő kilépést.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
76/2010. számú határozata 
Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi 
Ügyeleti ellátásból történő kilépés 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatokat a továbbiakban a Kecskeméti Központi Háziorvosi Ügyeleti 
Társulás útján kívánja ellátni, Fülöpjakab Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 
31-i határidővel az önkormányzatnak a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Tár-
sulásban való tagságát kéri megszüntetni a társulási megállapodás felmondásával.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a korábbi szolgáltatóval (az Emergency Service Kft-vel 

kötött szerződés meghosszabbítását.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
77/2010. számú határozata 
Emergency Service Kft. szerződésének 
meghosszabítása 
 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service 
Kft.-nek a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására irányuló feladatellátási szerződése 
közös megegyezéssel 2010. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) 
Csáki Béla: a Magyar Posta Zrt tájékoztatott arról, hogy a fülöpjakabi fiókposta - a Posta-

partner Program keretében – nem került vállalkozói üzemeltetésbe, azt változatlan feltéte-
lekkel és szolgáltatásokkal továbbra is társaságuk üzemelteti.  

 
 A posta részére – több éve már - önkormányzatunk biztosít helyiséget. A megállapodás-

ban bérleti díjat nem kértünk az 5 órás nyitva tartás biztosítása végett. Ezt továbbra is ja-
vasolnám fenntartani, de a rezsiköltséghez jó lenne hozzájárulást kérni. Erről kérném a 
képviselők véleményét, javaslatát. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Magyar Posta részére továbbra is 
biztosítja a helyiséget, bérleti díjat nem kér, de a rezsiköltséghez megfelelő arányú hozzájáru-
lást kér. 
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6.) 
Csáki Béla: a kerékpárút pályázattal kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom a képvise-

lőket: Az NFÜ-vel kötött szerződésünk 2010. augusztus 20-án válik jogerőssé. Ezt köve-
tően kezdhetjük a „meghívásos” közbeszerzési eljárást. A beruházás megvalósítása, illetve 
befejezése áthúzódik a 2011-es évre.  

 
 Kunszállás Község Önkormányzata a Falunap programjai között – 2010. szeptember 10-

én 14,00 órakor -  szeretne egy ünnepélyes alapkőletételi ünnepséget szervezni. Az urná-
ban elhelyezésre kerülhet pl. korabeli újság, alapkőletételi okirat, községi címer, zászló, 
fotók, dokumentumok, képviselők, támogatók névsora stb. Mi a képviselők véleménye, 
javaslata? 

 
A képviselők egyhangúan támogatják az alapkőletételi ünnepséget. A többség viszont úgy 
nyilatkozott, hogy ha lehetséges, akkor külön-külön urnában kerüljenek elhelyezésre a két 
község emléktárgyai.  
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a kerékpárút ünnepélyes alapkőletételi ünnepségét.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
78/2010. számú határozata 
Kerékpárút ünnepélyes alapkőletételi 
ünnepsége 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kunszállás-
Fülöpjakab közötti kerékpárút ünnepélyes alapkőletételére 2010. szeptember 10-én, 14,00 
órakor kerül sor a két település képviselőinek közös részvételével.  
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, a költségek 50 %-ának finan-
szírozását.   
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
7.) 
Csáki Béla: 2010. májusában Rigó Imréné Fülöpjakab, Sport u. 3. szám alatti lakos azzal a 

kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 0225/16 hrsz-ú ingatlant vonja belterület-
be. Indoklása, hogy az ingatlan közvetlenül a belterület határán van, melyre vevő jelentke-
zett, aki építkezni szeretne, de erre csak akkor nyílik lehetősége, ha a nevezett terület bel-
terület. Akkor a képviselő-testület a lehetőségek megvizsgálására a döntést elnapolta. 

 
 A belterületbe vonásnak jelentős anyagi vonzata van, valamint a rendezési tervet is módo-

sítani kell, ami szintén nem egyszerű feladat. Ezenkívül az sem biztos, hogy ehhez a Terü-
leti Főépítész hozzájárul, tekintettel arra, hogy van a községnek építési telke. A Földhiva-
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talt is megkérdeztem, és ők sem támogatták a belterületbe vonást, ezért a kérelmet sajnos 
el kell utasítani. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Rigó Imréné – belterületbe vonásra irányuló – kérelmének el-

utasítását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
79/2010. számú határozata 
Rigó Imréné kérelmének elutasítása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete Rigó Imréné Fülöpjakab, Sport u. 3. szám alat-
ti lakos kérelmét, melyben a 0225/16 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását kéri, elutasítja.  
  
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
8.) 
Csáki Béla: a Jakabi-hegyi lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy az 

általuk lakott dűlőúton a közvilágítást szíveskedjenek megvalósítani. Korábban erről a 
képviselő-testület úgy nyilatkozott, hogy a közvilágítás kiépítésére árajánlatot kér, és ezt 
követően dönt a kérdésben. A napkollektoros kandeláberek árajánlata 500.000,-Ft-tól kez-
dődik, az áramszolgáltató által kiépített közvilágítás pedig ennél sokkal több (több milliós 
nagyságrendű), ezért erről már nem is kértünk árajánlatot. Mi a képviselők véleménye, ja-
vaslata? 

 
Polyák Tibor: nekem az a javaslatom, hogy mindenképpen kérjünk az áramszolgáltatótól is 

árajánlatot, mert az elutasítást ezzel tudnák a legjobban megindokolni.  
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a közvilágítás kiépítésére az áramszol-
gáltatótól is kér árajánlatot és csak ezt követően dönt a kérelem elbírálásáról. 
 
 
9.) 
Csáki Béla: a gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására létrejött megállapodás módosítá-

sa tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. (10. sz. melléklet) Van-e kér-
dés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására létrejött megál-

lapodás módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
80/2010. számú határozata 
Gyermekjóléti alapellátási feladatok  
ellátására létrejött megállapodás módosítása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2007. július 25-én aláírt 
Gyermekjóléti alapellátáson belül gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására létrehozott 
Mikrokörzeti Társulás Társulási Megállapodás módosítását, valamint a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati társulási megállapodás III/2.1.2 pontjának módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 31.  
 
 
10.) 
Csáki Béla: Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy 

- szeptember 4-én délután lesz az idősek megvendégelése, ebéddel és műsorral össze-
kötve, 

- 2010. szeptember 5-én kerül megrendezésre a „Családi ÖKO-FALUNAP”. Mindkét 
rendezvényre tisztelettel várjuk a képviselőket is.  

 
  

VII. NAPIREND:  Interpelláció 
 

1.) 
Szénási Zoltánné: indokolt lenne a kanyari kereszteződésben STOP tábla elhelyezése, vala-

mint az út menti fák gallyazása.  
 
Csáki Béla: a felvetést jelezni fogom a Közútkezelő Nonprofit Zrt. felé.  
 
 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  


