
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17-én 

15 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, Seres István Szé-

nási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodási főelőadó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 

 
1./  Beszámoló az önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
2./ 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 Előadó: Jegyző 
 
3./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
4./  Interpelláció 
 
5./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
 Előadó: Polgármester 
 
6./  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.     

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

I.  NAPIREND: Beszámoló az önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról  
 

 
Csáki Béla: az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kívánja-e ki-
egészíteni? (1. sz. melléklet) 
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Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 
válaszolok.  

 
Seres István: a bérleti szerződéseknél felsorolt vállalkozások (MAHUHO, Rózsa József, ÚT-

ÉP-KER Kft., stb.) mindegyike irodahelyiséget bérel? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: igen, ezek mind ide vannak bejelentkezve, és itt van a telep-

helyük. 
 
Csáki Béla: ez teljesen jogszerű. A tőke szabad áramlása elv alapján a vállalkozás bárhol 

lehet a jobb adózás reményében. A vállalkozók a bérleti díjat legkésőbb év végéig ren-
dezik, de a többsége már teljesítette a fizetési kötelezettségét.  

 
Seres István: a Family Frost fizet bérleti díjat, a TRIOGAZ miért nem, hiszen egész Fülöpja-

kab területén teríti a gázt? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a két vállalkozás közt az a különbség, hogy a Family Frostnak 

nincs sehol üzlete, hanem mindenhol mozgóárus tevékenységet folytat, a TRIOGAZ-
nak viszont van egy működési engedéllyel rendelkező üzlete, és emellett kért engedélyt 
mozgóárusításra. Ez esetben csak a telephely szerinti önkormányzat kérhet a vállalko-
zástól adót, és maximum a közterület-használatért kérhetünk mi díjat. Ezt megnézem és 
felkérem, hogy fizessen közterület-használati díjat.  

 
Seres István: az ÚT-ÉP-KER Kft. mivel foglalkozik? 
 
Csáki Béla: egy útépítő cég, melynek tulajdonosa Kecskeméti Katalin és Banos György.  
 
Csankovszki Tibor: az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gépjárműadó teljesülés 

ilyenkor mindig elég magas hátralékot mutat, de év végére azért elég jól realizálódik.  
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: ez valóban, így van, de sajnos az előző évekhez képest most 

sokkal nagyobb a hátralék. Ennek oka, hogy magasabb a gépjárműadó követelésünk. 
Több autóval vannak bejelentkezve a vállalkozók, ami pozitív, ha befolyik, negatív vi-
szont, ha tervezünk vele és nem folyik be.  

 
Csankovszki Tibor: akkor ez a magas összegű gépjárműadó tartozás jellemzően a nagy vál-

lalkozók gépjáműadó háraléka? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: igen, és ez nem csak nálunk van így. Igaz nem vigasztal ben-

nünket, de sajnos a környező önkormányzatok is hasonló helyzetben vannak.  A lakos-
ság adófizetési morálja községünkben elfogadható.  

 
Seres István: a felhalmozási célú támogatás, kölcsön nonprofit szervezetnek betervezett 9366 

eFt-ból 6770 eFt teljesült. Ez a támogatás mit takar? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a Szabadidő Park a LEADER pályázat keretében valósult 

meg. A pályázatot a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány nyújtotta be, mivel így nem 
kellett önerőt biztosítani, de a megvalósításhoz szükséges összeget az önkormányzat 
előlegezte meg. Az elszámolás megtörtént várjuk az ellenőrzést és az elszámolás jóvá-
hagyását. Ebben a konstrukcióban több pályázat is fut. 
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Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló be-

számoló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
135/2010. Kt.sz. határozata 
Az önkormányzat III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

II.  NAPIREND: 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Csáki Béla: az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervéről készült előterjesztést a 

képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet Jegyző Asszonyt, 
hogy az anyagot kiegészíti-e? (2.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 

válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: a belső ellenőr az ellenőrzésre kerülő feladat meghatározásánál kikéri a 

jegyző véleményét, vagy csak az ő javaslata alapján kerül összeállításra? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a belső ellenőrzési vezetővel közösen határoztuk meg az el-

lenőrzési feladatköröket.  
 
Csankovszki Tibor: ennek az ellenőrzésnek a célja, nem a szankciókra épül, hanem inkább 

az esetleges hibák helyretételére? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen. A belső ellenőrzés elsődleges feladata, hogy a vezetés 

munkáját segítse, feltárja a folyamatban rejlő hiányosságokat.  
 
Csáki Béla: a belső ellenőrzési feladatokat Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el. 

A belső ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget törvény írja elő, amely meghatározza a 
belső ellenőrzési vezető, valamint a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a képviselő-
testület feladatát. Mint már elhangzott ennek elsődleges célja a hiányosságok feltárása, il-
letve kiküszöbölése. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervéről készült 

előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
136/2010. sz. határozata 
2011. évi belső ellenőrzési terv 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó belső ellenőr-
zési tervet jóváhagyja. 
 
Felelős: Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Határidő: 2010. 11.30. 
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- az elmúlt testületi ülésen a képviselők egyetértettek az önkormányzati telkek ingyenes 
hasznosításával, illetve bérbe adásával. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy 
eddig még jelentkező nem volt. 

- A Mátyás Király utca közvilágítására a PRIMAVILL Kft-től és a POLAR STÚDIÓ-
tól kértem árajánlatot. A PRIMAVILL KFT. terveiben 6 db lámpatest felszerelése 
234.000,-Ft, a másik cégtől viszont még nem érkezett meg az ajánlat.  

- A Hulladékgazdálkodási Konzorcium továbbra is ragaszkodna a 70-80 literes edények 
lakosságszám arányosan történő maximalizálásához. Ezzel viszont a települések to-
vábbra sem értenek egyet. Előreláthatólag 2,79,-Ft/literre emelkedik a hulladékszállí-
tási díj, amely 8 %-os emelésnek felel meg. Minderről a következő ülésen kell a kép-
viselő-testületnek döntenie.  

 
 
Csáki Béla: Jakabszállás és Fülöpjakab kötelező közoktatási feladataikat 2007. szeptember 1-

jei hatállyal intézményfenntartó társulás keretében látják el. A társulásban részt vevő ön-
kormányzatok az intézményfenntartással kapcsolatos feladataikat és hatáskörüket a helyi 
önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 9. §-ai alapján létrehozott 
társulási tanácsra ruházzák át. A Társulási Tanács 6 tagú. Egy-egy tagot képviselnek a tár-
sult önkormányzatok polgármesterei, további két tagot pedig a képviselő-testületek vá-
lasztanak saját tagjaik közül. Nekem a két tagra a következő a javaslatom: Csankovszki 
Tibor alpolgármester (korábban is a Társulási Tanács tagja volt), Bodor Sándor képviselő 
nem indult a választásokon, ezért helyette Polyák Tibor képviselőt javaslom.  Van-e kér-
dés, észrevétel? 

 
Csankovszki Tibor: a következő szavazásnál személyes érintettségemet bejelentem, ezért a 

döntéshozatalban tartózkodom. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Társulási Tanács tagjának Csankovszki Tibor alpol-

gármester megválasztását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
137/2010. Kt. számú határozata 
az Intézményfenntartói Társulási Tanács 
tagjának megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az Intézményfenntartói Társulási Tanács tagjának Csan-
kovszki Tibor alpolgármestert választja meg. 

 
 
Polyák Tibor: személyes érintettségemet bejelentem, ezért a következő döntéshozatalban 

tartózkodom. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Társulási Tanács tagjának Polyák Tibor, pénzügyi 

bizottsági tag megválasztását.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
138/2010. Kt. számú határozata 
az Intézményfenntartói Társulási Tanács 
tagjának megválasztása 

H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az Intézményfenntartói Társulási Tanács tagjának Po-
lyák Tibort, a pénzügyi bizottság tagját választja meg. 

 
IV. NAPIREND: Interpelláció 

 
1.) 
Csáki Pál: Vakulya István kertje előtti - Alkotmány utcai szakaszon a – közterület, parkolás 

miatt nagyon mélyen ki van taposva.  Az lenne a kérése, hogy a közterület helyreállításá-
ra az illetékest az önkormányzat szólítsa fel. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: megteszem a szükséges intézkedést.  
 
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 


