
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 13-án, 17 órai 

kezdettel megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:    Csáki Béla polgármester, 
  Fehérné Gáspár Katalin, a helyi választási bizottság elnöke, 

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Polyák Tibor, Seres István, 
Szénási Zoltánné képviselők, 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
Csáki Pál István: mint a képviselő-testület korelnöke, köszöntöm a Polgármester Urat, a 

képviselőket és valamennyi jelenlévőt. A képviselő-testület alakuló ülését ezennel 
megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, 
határozatképes. 

 Ismertetem a napirendi pontokat. Javaslom a meghívóban szereplő napirend 
megtárgyalását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő napirendet fogadja el: 
 
NAPIREND: 

 
  1./ A HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

  2./ A Képviselő-testület tagjainak és a polgármester eskütétele 

  3./ A polgármesteri program ismertetése 

  4./ A polgármester díjazásának és költségtérítésének megállapítása 

  5./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; eskütétele  

  6./ Az alpolgármester illetményének megállapítása  

  7./ A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 

  8./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésére 

  9./ Egyebek 

 
 
I. NAPIREND – A HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek 
átadása 
 
Csáki Pál István: Felkérem Fehérné Gáspár Katalint, a helyi választási bizottság elnökét, hogy 

tartsa meg tájékoztatóját a 2010. évi helyi önkormányzati választás eredményéről, és adja át a 
megbízóleveleket a polgármester úrnak és a képviselőknek. 

 
Fehérné Gáspár Katalin: megtartja a tájékoztatóját, majd átadja a megbízóleveleket. (1.sz. 

melléklet). 
 
 
II. NAPIREND – A Képviselő-testület tagjainak és polgármester eskütétele 
 
Csáki Pál István: Felkérem Fehérné Gáspár Katalint, hogy esküvevőként szíveskedjen 

közreműködni a képviselők eskütételénél. 
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Fehérné Gáspár Katalin: felolvasva az eskü szövegét, a képviselők leteszik a törvény által 

előírt esküjüket. 
 
Csáki Pál István: Felkérem Fehérné Gáspár Katalint, hogy a képviselő-testület felesküdött 

tagjai jelenlétében a Polgármester esküjénél szíveskedjen közreműködni.  
 
A Polgármester a képviselő-testület előtt a HVB elnök előmondása alapján leteszi hivatali 

esküjét. 
 
7 db esküokmány mellékelve. (2.sz. melléklet) 
 
III. NAPIREND – Polgármesteri program ismertetése 
 
Csáki Pál István: Felkérem a Polgármester Urat programjának az ismertetésére. 
 
Csáki Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Immáron ez a hatodik ciklusom. Elsőként szeretném 

elmondani azt, hogy a legfontosabb és egyben kötelező feladatok megvalósítása csak akkor 
lehetséges és akkor sikeres, ha azt egy aktív, tettre kész, és bizalomra épülő Képviselő-
testület végzi. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához az intézményi hátteret meg 
kell teremteni, és fent kell tartani: 
- A prioritás meghatározásánál elsődlegességet kell élveznie az oktatás-nevelésnek, ha azt 

akarjuk, hogy ne csökkenjen a lakosság száma. Szerencsére az elmúlt évek adatai azt 
mutatják, hogy községünkben – a környező településekhez képest -  nem csökkent, 
hanem stagnált a lakosságszám.  

- Szintén nagyon fontos önkormányzati feladat az egészségügyi és szociális ellátás, 
folyamatban van a központi háziorvosi ügyelet átszervezése.  

- Fülöpjakab sajátos településszerkezetéből adódóan nagyon nagy gondot kell fordítanunk 
a külterületi lakosság életére, életminőségére, ha szükséges növelni kell a külterületi 
szilárd hulladékgyűjtő konténerek számát, lényeges, hogy az utak járhatóak legyenek 
minden évszakban. Törekedni kell a kül- és belterületi esélyegyenlőtlenség 
csökkentésére.  

- A külterületi lakosok segítésére létrehoztuk a tanyagondnoki szolgálatokat, belterületen, 
pedig a házi segítségnyújtást.  

- Az egészséges ivóvíz-szolgáltatást nagyon nehéz megoldani, ezért községünk is részt 
vesz az ivóvízminőség-javító programban. Ennek keretében megvalósul egy olyan 
hálózati rekonstrukció, amellyel megoldható lesz a rendszer tisztítása.  

- Községünk belterületén is vannak olyan területek, ahol hiányzik a közvilágítás, ezért 
ennek kiépítésére is meg kell találnunk leggazdaságosabb megoldást.   

- Temetőnk sorsa egy kissé bonyolult, hiszen egyházi tulajdonú, önkormányzati 
fenntartású, a szolgáltatást pedig egy vállalkozó személy végzi. Az önkormányzatnak kell 
megoldani pl. a famentesítést, urnafalépítést stb.  

 
Önként vállalt feladataink: 
- A község életképességének megtartása érdekében törekednünk kell egy  kulturális színtér 

kialakítására legyen az IKSZT, Teleház stb.  
- Továbbra is folytatni kell a faluszépítést (virágosítást, fásítást, üdvözlő táblák 

elhelyezését stb.) 
- A szabad-felhasználású pénzek elköltésénél meg kell határozni a prioritás sorrendjét, és 

ezt közösen, egységen gondolkodva tudjuk a legjobban megoldani.  
- Nagyon jó lenne elérni, ha vállalkozókat tudnánk ide telepíteni. Ígéret már többször volt 

erre, de sajnos eddig mindig meghiúsult a terv. 
- Továbbra is biztosítanunk kell a fiatalok részére az olcsó építési telkeket, hogy ezáltal a 

községünkben történő letelepedést elősegítsük.  



 3
 

Röviden ennyiben kívántam a programomat ismertetni. Köszönöm.  
  

Csáki Pál István: Köszönöm szépen. Aki elfogadja polgármester úr programját, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
103/2010. Kt. számú határozata 
Csáki Béla polgármester programja 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Béla polgármester úr 2010-2014. 
évre szóló polgármesteri programját elfogadja.  
 
 
IV. NAPIREND – A polgármester díjazásának és költségtérítésének megállapítása 
 
Csáki Pál István: a polgármester illetményének megállapítása következik, amely akkor is 

kötelező napirendi pont az alakuló ülésen, ha a polgármester személye a választás alkalmával 
nem változott. Átadom a szót Jegyző Asszonynak, felkérem az előterjesztés ismertetésére.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: megkérem Polgármester Urat, hogy nyilatkozzon az alábbiakról: 

- a költségtérítés megállapítását tételes elszámolás alapján vagy költségátalány formájában 
kívánja igénybe venni, 
- Polgármesteri illetménye és költségtérítése tárgyalásával kapcsolatosan bejelenti-e 
személyes érintettségét és tartózkodik-e a döntéshozatalban való részvételtől? 
 (3.sz. melléklet) 

 
Csáki Béla: eddig átalányellátmányom volt, szeretném továbbra is ezt választani, ha a testület 

elfogadja. Személyes érintettségemet bejelentem, a döntéshozatalban nem kívánok részt 
venni, valamint elhagyom a termet erre az időre! 

 
Csáki Pál István: kérem képviselő-társaimat, mondják el véleményüket! 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal a javaslattal, mely szerint a Polgármester Úr 
illetménye 347.850,-Ft/hó, valamint a költségtérítése 20 %-os legyen. 
 
Csáki Pál István: szavazásra terjesztem elő Csáki Béla polgármester havi illetményének bruttó 

347.850.-Ft/hó összegben történő megállapítását, valamint a 20 %-os, azaz 69.560.-Ft 
átalány költségtérítést. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
104/2010. Kt. sz. határozata 
Csáki Béla polgármester  
illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 
 
 



 4
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete Csáki Béla polgármester illetményét 2010. november 1-től 
havi bruttó 347.850,-Ft összegben, költségtérítését pedig 20 %-ban, azaz 69.560.-Ft összegben 
állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Csáki Pál István: Ezek után átadom az ülés levezetésének tisztségét polgármester úrnak.  
 
Csáki Béla: Köszönöm a bizalmat és igyekszem az elvárásoknak megfelelni. 
 
 
V. NAPIREND – Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
 
Csáki Béla: javaslom, hogy az alpolgármester Csankovszki Tibor legyen, valamint javaslatot 

teszek arra is, hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert válasszon a képviselő-testület. 
Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztanunk, a jelöltnek lehetősége van kérni 
zárt ülés tartását is. A jelöltnek nyilatkoznia kell továbbá személyes érintettségére tekintettel 
arról, hogy tartózkodni kíván-e a döntéshozataltól, ennek hiányában ki kell zárnunk abból.  

 
Csankovszki Tibor: a jelölést elfogadom, tartózkodni fogok a döntéshozatalban való 

részvételtől. 
  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a titkos szavazás módját az SZMSZ szabályozza. Azt 

szavazófülke és szavazóurna alkalmazásával kell végrehajtani. Javaslom, mivel egy jelölt 
megválasztására vonatkozik az előterjesztés, hogy az előkészített szavazólapokra a jelölt 
neve melletti négyzetbe írt két egymást metsző vonallal, vagy a négyzet üresen hagyásával 
kerüljön sor a szavazásra. Az így elkészített szavazatot zárt borítékba helyezve kell az urnába 
dobni. A szavazás során szavazatszedő bizottság közreműködését írja elő a rendeletünk, 
illetve külön jegyzőkönyvet kell róla készíteni.  

 
Csáki Béla: a szavazatszedő bizottság megválasztása következik, amely az alpolgármester 
megválasztásánál működik majd közre. 
 Három tagjára vonatkozólag a következőket javaslom: 
 - Bakró Tibor 
 - Szénási Zoltánné 
 - Polyák Tibor 
 
Aki egyetért Szénási Zoltánné Szavazatszedő Bizottsági tagként történő megválasztásával, 
kézfeltartással jelezze, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
105/2010. Kt. számú határozata 
Szénási Zoltánné Szavazatszedő Bizottsági 
tagként történő megválasztása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szénási Zoltánné képviselő asszonyt 
megválasztja a Szavazatszedő Bizottság tagjai közé.  
 
Aki egyetért Bakró Tibor Szavazatszedő Bizottsági tagként történő megválasztásával, 
kézfeltartással jelezze, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
106/2010. Kt. számú határozata 
Bakró Tibor Szavazatszedő Bizottsági 
tagként történő megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakró Tibor képviselőt megválasztja a 
Szavazatszedő Bizottság tagjai közé. 
 
Aki egyetért Polyák Tibor Szavazatszedő Bizottsági tagként történő megválasztásával, 
kézfeltartással jelezze, köszönöm. 2 tartózkodással elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
107/2010. Kt. számú határozata 
Polyák Tibor Szavazatszedő Bizottsági 
tagként történő megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák Tibor képviselőt megválasztja a 
Szavazatszedő Bizottság tagjai közé. 
 
 
Csáki Béla: van-e az alpolgármester személyével kapcsolatosan ellenvetés? Felkérem az 

alpolgármesternek javasolt személyt, hogy – tekintettel a személyes érintettségére – 
nyilatkozzon: kívánja-e a zárt ülés elrendelését? 

 
Csankovszki Tibor: nem kívánom a zárt ülés elrendelését. 
 
Az alpolgármester-választás titkos szavazással folytatódik, amelyet külön jegyzőkönyv 
tartalmaz. (4. sz. melléklet) 
 
A titkos szavazás eredményeképpen a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 
A polgármester által alpolgármesternek javasolt Csankovszki Tibor képviselő 5 igen szavazatot, 
1 nem szavazatot kapott. 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
108/2010. Kt.sz. határozata 
Alpolgármester választása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete társadalmi megbízatású alpolgármesternek Csankovszki 
Tibor Fülöpjakab, Tanya 170. szám alatti képviselő-testületi tagot választja meg. 
 
A titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester leteszi az esküt a 
képviselő-testület előtt. 
 
1 db esküokmány mellékelve.  (5.sz. melléklet) 
 
 
VI. NAPIREND – Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2000 fő alatti településeken az alpolgármesternek a Képviselő-

testület tiszteletdíjat állapíthat meg. Nyilatkoznia kell Alpolgármester Úrnak a 
következőkről: 
- terjesztett-e elő írásos nyilatkozatot tiszteletdíja tárgyában,  
- személyes érintettségére tekintettel tartózkodik-e a szavazástól, 
- költségtérítés megállapítása esetén tételes elszámolást vagy költségátalányt kíván igénybe 

venni.  
Tájékoztatom továbbá, hogy lehetősége van zárt tárgyalás tartását kérni, továbbá hogy a 
testület ezen döntését is titkos szavazás formájában kell meghozni, az előbb már ismertetett 
módon.  

 
Csáki Béla: az eddigi gyakorlatnak megfelelően és az előzetes beszélgetések alapján az a 

javaslatom, hogy a képviselő-testület az alpolgármester részére ne állapítson meg 
tiszteletdíjat. Amennyiben a polgármester helyettesítésére valamilyen okból kifolyólag az 
alpolgármester részéről ténylegesen sor kerülne, a képviselő-testület eseti döntése alapján 
természetesen megfelelő díjazásban fog részesülni.  Megkérdezem Csankovszki Tibor 
alpolgármestert, hogy a javaslatom elfogadható-e? 

 
Csankovszki Tibor: ezennel írásbeli nyilatkozatot terjesztek elő alpolgármesteri tiszteletdíjamat 

illetően.   
 
Csáki Béla: felolvasom Csankovszki Tibor alpolgármester úr által átadott nyilatkozatot. (6.sz. 

melléklet) 
 
 Köszönöm, ezzel alpolgármester úr meghozta a döntést az alpolgámesteri tiszteletdíj 

megállapítása ügyében.   
 
 
VII. NAPIREND – A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 
Csáki Béla: Kérdezem a képviselő-társakat, hogy zárt ülés keretében kívánják-e tárgyalni ezt a 

kérdést, illetve a szavazást lebonyolítani a személyes érintettségre való tekintettel? 
 
 A képviselő-testületi tagok kijelentik, hogy nem kívánják a zárt ülés elrendelését. 
     
Csáki Béla: az eddigi gyakorlat szerint 5 bizottság működött: a Szociális és Egészségügyi, a 

Pénzügyi és Településfejlesztési, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság, az Ügyrendi, 
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valamint a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság. Közülük az első három 
5 fős volt, 3 testületi  és 2 külsős taggal, az Ügyrendi és a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottság pedig 3 képviselő taggal a törvényi  előírásoknak megfelelően működött. 
A képviselő-testület létszámának csökkenése, illetve az elmúlt időszak gyakorlati 
tapasztalatai alapján javaslom a bizottságok számának csökkenését a következők szerint: 

 1; változatlanul javaslom felállítani a Szociális- és Egészségügyi valamint a Pénzügyi- és 
Településfejlesztési Bizottságokat, 

 2; az önkormányzati törvény által kötelezően felállítandó Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottságot a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjaival 
egyező összetétellel, (ennek indoka az, hogy tulajdonképpen évente egyszer ülésezik ez a 
bizottság, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség időszakában). 

 Javaslom továbbá, hogy a mai ülésen csak a bizottságok képviselő tagjairól hozzunk döntést, 
a külsős bizottsági tagok személyére várom a javaslatokat a képviselő-társaktól is, és új 
személyi javaslat esetén először meg kell tudnunk, hogy a javasolt személy vállalja-e a 
felkérést.  

 Ismertetem a bizottságok összetételére vonatkozó javaslatomat: 
 Tehát a szociális és Egészségügyi Bizottsággal kezdeném: Polyák Tibor, Bakró Tibor és 

Seres István, külsős tagoknak pedig dr. Jakab Tibor és Czakó Józsefné. 
 Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságba: Szénási Zoltánné, Csáki Pál István, Polyák 

Tibor, külsős tagoknak pedig Udvardi Béla és Kovács Zsolt. 
 Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságba: Szénási Zoltánné, Csáki Pál, és 

Polyák Tibor. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Képviselő-testület határozza meg a bizottságok szerkezetét és 

választja meg a bizottság tagjait. A kialakult bizottsági struktúrát, amit az SzMSz tartalmaz, 
ismertette polgármester úr. Ha ezen változtat az új testület, úgy az épül be az SZMSZ 
módosításába. Nem tudom, hogy milyen elképzelések lesznek a bizottsági tagsággal 
kapcsolatban, ezért annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy olyan szabály 
vonatkozik az összetételre vonatkozóan, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több, mint a 
felét települési képviselők közül kell választani. (Kivéve a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó 
és Ellenőrző Bizottság, amelynek csak képviselő tagja lehet.) 

 
Csáki Béla: bizottságot választanunk nem kötelező, de praktikus. Ha nincs előkészítve döntésre 

egy anyag, akkor azt a képviselő-testületi ülésen kell megtárgyalni, tehát a testületi ülésen 
eltöltött időnket tudjuk azzal csökkenteni, hogy előtte már a bizottságok javaslattétellel 
élnek. A bizottságoknak van olyan lehetőségük, amit a testület dönt el, hogy átvállalhatnak 
döntési hatáskört. Kérdezném a képviselőket, hogy a bizottsági struktúra ilyen formában való 
átalakításáról mi a véleményük? Kérdezném továbbá, hogy a részvétel elfogadható-e így? A 
következő dolgunk az, hogy kiválasszuk a bizottságokhoz a két-két külsős tagot.  

 
Seres István: az Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság teljesen 

megszűnik? Én mindkettőt fontosnak tartanám, hiszen az Ügyrendi Bizottság ülésein a 
napirendeket és a rendeleteket, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülésein pedig a helyi 
rendezvényeket és az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket tárgyaljuk a civil szervezetek 
vezetőivel együtt.   

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a törvény kötelezően csak a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottság felállítását írja elő, a többi bizottság pedig a képviselő-testület döntése 
alapján jön létre. Tehát amennyiben a képviselő-testület szükségesnek tartja a többi bizottság 
létrehozását, akkor annak nincs akadálya.  

 A képviselők számának csökkentése, valamint az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai 
miatt hangzott el olyan javaslat, hogy csökkentsük a bizottságok számát.  

 



 8
Szénási Zoltánné: én nem tartom szükségesnek az említett két bizottság 

felállítását. Korábban én az Ügyrendi Bizottságban voltam, de az előkészített, 
jogszabályokon alapuló rendelet-tervezetekhez érdemben soha nem szóltunk hozzá. Az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság évente 1-2 alkalommal kibővített körben ülésezett. 
Ezen mindig részt vettek a civil szervezetek vezetői, az intézmények vezetői, képviselők stb. 
Mindent meg tudtunk beszélni, jól működött, ezért nem szükséges erre külön bizottságot 
létrehozni.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a rendelet-tervezetet én soha nem egyedül készítem. Egy 

nagyobb horderejű rendelet alkotásánál vagy módosításánál mindig kikérjük a Közigazgatási 
Hivatal Törvényességi Osztályának véleményét, javaslatát, a rendelet-tervezetekről pedig a 
Képviselő-testület dönt.  

 
Bakró Tibor: én is elegendőnek tartom a javaslatban szereplő 3 (szociális, pénzügyi és 

vagyonnyilatkozat nyilvántartó) bizottság felállítását.  
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
Seres István: én nem szeretnék részt venni a Szociális Bizottságba, én a Pénzügyi- és 

Településfejlesztési Bizottság tagja szeretnék lenni.  
 
Csáki Pál: a kompromisszum kedvéért én cserélek Seres Istvánnal. Én vállalom a Szociális 

Bizottsági feladatokat, ő pedig a Pénzügy- és Településfejlesztési Bizottság teendőket látja 
el.  

 
Seres István: számomra ez elfogadható. A bizottságok felállítását, pedig az elhangzott 

vélemények, észrevételek alapján elfogadom. 
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
 Előterjesztésem a következők szerint módosul:  
 
 - Szociális és Egészségügyi Bizottsággal: Polyák Tibor, Bakró Tibor és Csáki Pál, külsős 

tagoknak pedig dr. Jakab Tibor és Czakó Józsefné. 
 Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságba: Szénási Zoltánné, Seres István, Polyák Tibor, 

külsős tagoknak pedig Udvardi Béla és Kovács Zsolt. 
 Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságba: Szénási Zoltánné, Seres István, és 

Polyák Tibor. 
 
 A külsős tagokkal még nem beszéltem, ezért még nem biztos, hogy vállalják. Arra az esetre 

ha valaki nem vállalja, van-e javaslat? 
 
Szénási Zoltánné: Szociális Bizottságba javasolnám még Törteli Lászlónét.  
 
Csankovszki Tibor: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságba javasolnám még Gyöngyösi 

Sándort. 
 
Bakró Tibor: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságba javasolnám még Szabó Zoltánt. 
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 

Megkérdezem az érintetteket, hogy vállalják-e a feladatot. Aki igen, az a következő ülésen 
leteszi az esküt.  
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Szavazásra terjesztem elő Bakró Tibor Szociális Bizottsági tagra vonatkozó javaslat 
elfogadását. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
109/2010. Kt. sz. határozata 
Bakró Tibor szociális bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának Bakró Tibort választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Polyák Tibor Szociális Bizottsági tagra vonatkozó javaslat 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
110/2010. Kt. sz. határozata 
Polyák Tibor szociális bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának Polyák Tibort választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Csáki Pál Szociális Bizottsági tagra vonatkozó javaslat 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
111/2010. Kt. sz. határozata 
Csáki Pál szociális bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjának Csáki Pált választja meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Szénási Zoltánné Pénzügyi- és Településfejlesztési 

Bizottsági tagra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
112/2010. Kt. sz. határozata 
Szénási Zoltánné Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottsági 
tag megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság tagjának 
Szénási Zoltánnét választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Polyák Tibor Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsági 

tagra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
113/2010. Kt. sz. határozata 
Polyák Tibor Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság tagjának 
Polyák Tibort választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Seres István Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottsági 

tagra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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114/2010. Kt. sz. határozata 
Seres István Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottsági 
tag megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság tagjának 
Seres Istvánt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Szénási Zoltánné Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottsági tagra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
115/2010. Kt. sz. határozata 
Szénási Zoltánné Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző bizottsági 
tag megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 
tagjának Szénási Zoltánnét választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Polyák Tibor Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottsági tagra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
116/2010. Kt. sz. határozata 
Polyák Tibor Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző bizottsági 
tag megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 
tagjának Polyák Tibort választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Seres István Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző 

Bizottsági tagra vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
117/2010. Kt. sz. határozata 
Seres István Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző bizottsági 
tag megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 
tagjának Polyák Tibort választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
VIII. NAPIREND – Megbízás az SzMSz felülvizsgálatáról szóló rendelet-tervezet 
előterjesztésére 
 
Csáki Béla: A következő napirend az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó megbízás adása. 

Ezzel a feladattal a Jegyző Asszonyt javaslom megbízni. Az SZMSZ felülvizsgálatára azért 
van szükség, hogy aktualizáljuk azt. 
Szavazásra terjesztem elő az SZMSZ felülvizsgálatával történő megbízás adását a Jegyző 
Asszony részére, a jogszabályban előírt 6 hónapos határidő rögzítésével. 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
118/2010. Kt. sz. határozata 
Az SZMSZ felülvizsgálatára  

 
H A T Á R O Z A T  

 
 
A képviselő-testület megbízza a Jegyző Asszonyt a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó 
módosításáról szóló rendelet-tervezet előkészítésével. 
 
Határidő: 6 hónap 
Felelős: Jegyző 
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IX. NAPIREND – Egyebek 
 
1.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal 

gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségéről szóló 2000. évi XCVI. Törvény módosította az Ötv-t, illetve az Ökjtv-
t. Ennek megfelelően a polgármester, illetve az önkormányzati képviselő megbízólevelének 
átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat-
tételi nyomtatványok a következő, október végén sorra kerülő ülés anyagával együtt 
kiküldésre kerülnek a képviselők részére. Mindegyikből 1-1 példány készül, a hozzátartozók 
példányainak fénymásolásához a Polgármesteri Hivatal fénymásolója rendelkezésre áll.  

 
2.) 
Csáki Béla: előzetesen arról kérném a Képviselők véleményét, hogy a testületi ülések milyen 

napokon, és hány órakor kezdődjenek. Kialakult rend, hogy minden hónap 3. szerdáján 15 
órakor kezdődtek. Az elmúlt időszak tapasztalatai miatt jobb lenne, ha minden hónap utolsó 
hetében lennének az ülések. Van-e ez ellen kifogás? Időpontra, napra mi a javaslat? 

 
Polyák Tibor: nekem teljesen mindegy, hogy hanyadik héten tartjuk az ülést. Javasolnám 

továbbra is a szerdai napot, mert akkor előtte nap meg tudjuk a bizottsági üléseket tartani. 
Időpontra vonatkozóan is maradnék a 15,00 órai kezdésnél.  

 
Csankovszki Tibor: egyetértek Polyák Tibor képviselő javaslatával, továbbra is maradjunk a 

szerdai napoknál és a 15,00 órai kezdésnél. Hogy melyik héten tartjuk az teljesen mindegy.  
 
Bakró Tibor: én is az elhangzott javaslatokkal értek egyet: utolsó hét, szerda, 15,00 óra. 
 
Szénási Zoltánné: én inkább a 16,00 órai kezdést javasolnám, hiszen ha bizottsági ülés is van, 

akkor havonta 2 fél napot kell kivennem. Rugalmas a munkaköröm, de nem szeretnék ezzel 
visszaélni.  Nekem jó a szerdai nap és az utolsó hét is. 

 
Csankovszki Tibor: a bizottsági ülések időpontját lehet későbbre is tenni, ezt majd a tagok első 

ülésükön eldöntik, a másik pedig, hogy nem havonta ülésezik a Pénzügyi- és 
Településfejlesztési Bizottság.  

 
Seres István: nekem is jobb volna a 16,00 órás időpont, mint a 15,00 órás, hiszen nekem sem 

mindegy, hogy reggel elmegyek 8 vagy 9 órakor és délben indulnom kell vissza, vagy éppen 
csak 3 órakor. A többivel viszont nincs kifogásom, tehát a szerdai nappal sem, és az utolsó 
héttel sem.  

 
Csáki Pál: teljesen mindegy, hogy melyik héten tartjuk az ülést, a szerdai nap jó és 16,00 órás 

kezdés a javaslatom.  
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a testületi ülések időpontjára vonatkozó módosító indítványt, mely 

szerint a testületi ülések időpontja minden hónap utolsó szerda.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
119/2010. Kt. sz. határozata 
Testületi ülések időpontja 
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H A T Á R O Z A T  
 
 
A képviselő-testület a testületi ülések időpontjára vonatkozó módosító indítványt, mely szerint a 
testületi ülések időpontja minden hónap utolsó szerda elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a kezdési időpontra vonatkozó módosító indítványt, mely 

szerint a testületi ülések kezdési időpontja 16,00 óra.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
120/2010. Kt. sz. határozata 
Testületi ülések 16,00 órai kezdése 

H A T Á R O Z A T  
 
 
A képviselő-testület a testületi ülések kezdési időpontjára vonatkozó módosító indítványt, mely 
szerint a testületi ülések kezdési időpontja 16,00 óra legyen elutasítja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Csáki Béla: mivel a képviselő-testület a módosító indítványt elutasította, az eredeti, korábbi 

állapot szerint kezdődnek a testületi ülések, tehát maradunk a 15,00 óránál.  
 
3.) 
Seres István: a testületi ülések jegyzőkönyvét, hol lehet megnézni? Könyvtárban van? 
 
Csáki Béla: a könyvtárat csak gyerekek látogatják, ezért oda külön nem adunk jegyzőkönyvet, 

de a hivatalban a titkárságon bárki, bármikor megtekintheti.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az alakuló ülést berekeszti. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 Csáki Béla Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                  polgármester                                                                            jegyző 
 


