
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál  képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
 1./  A  2010. évi zárszámadás elfogadása 
      Előadó: Polgármester 

 
2./ A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
   Előadó: Polgármester 

 
 3./  Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
   Előadó: Falugazdász 
 
4./ Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár tevékeny-

ségéről 
       Előadó: Havas Tibor tanár 
 
5./  A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2011-re vonatkozóan  
      Előadó: Polgármester 
 
6./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
7./  Interpelláció 
 
8./ 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. Polyák Tibor, Szénási Zoltánné és Seres István képviselők je-
lezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.  Javaslom a meghívóban szereplő napi-
rendeket 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.  
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I. NAPIREND: 2010. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2010. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a kép-
viselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadás-
ra. (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 2010. évi zárszámadásáról szóló ren-

delet elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

 
 
II. NAPIREND: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
 

Csáki Béla: a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést és rende-
let-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság  megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra.  

 Van-e kérdés, észrevétel? 
  
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: mivel a rendelet-tervezetet a képviselők most kapták meg 

röviden ismertetem a módosítás okait. (2.sz. melléklet) 
 
Csáki Béla:  van-e kérdés, észrevétel?  
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosí-

tását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja 
 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
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III. 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. (3. 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.  

 
 
IV. 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.  (4 sz. melléklet) 

 
 IKSZT-vel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy megvalósulása esetén egy 

helyen fog koncentrálódni a könyvtár, teleház működése, valamint ebben az épületben kap 
helyet a falugazdász is. Jelenleg a könyvtáros tanítói főállása mellett látja el ezt a tevé-
kenységet szolid megbízási díjért.  

 
 A  kiviteli tervek elkészültek, így a következő lépés a közbeszerzési eljárás kiírása lenne, 

de ezzel most még pénzügyi okok miatt várnunk kell. A kerékpárút pályázatunk elszámo-
lása után tudunk csak az IKSZT beruházáshoz fogni. Talán az ősz folyamán tudunk ezzel 
foglalkozni.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Bakró Tibor: az IKSZT megvalósulásához van végső határidő kötve? 
 
Csáki Béla: igen, 2012. május.  
  
 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 



 4

 
38/2011. 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.  
 
 
 
 

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. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asz-
szonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni. (5.sz. melléklet) 

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

természetesen válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: ez általánosságban vonatkozik a köztisztviselőkre?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az előterjesztésben általános követelmények vannak megfo-

galmazva. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben kötelezően előírt feladatról van 
szó. A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt 
céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a mun-
káltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva értékeli. A teljesítmény-
követelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. A jegyző ezen célok 
alapján határozza meg a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges 
egyéni teljesítmény követelményeket. 
Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy ennek valódi teljesítmény ösztönző szerepe ak-
kor lenne, ha ehhez fűződhetnének azok az anyagiakban is megnyilvánuló előnyök, illetve 
hátrányok, amelyeket a törvény a teljesítményértékelés eredményéhez fűz. Úgy gondo-
lom, hogy a jelenlegi körülmények között ennek alkalmazása nem aktuális.  

 
 Van-e további 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 
39/2011. Kt.sz. határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
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köztisztviselői részére a 2011. 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 2011. 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, a hatályos jogszabályoknak megfele-
lően új rendeletek alkotása. 

 
- Felkészülés a 2011. évi népszámlálás szakszerű és jogszerű előkészítésére és lebo-

nyolítására.   
 

- A költségvetési egyensúly fenntartása 2011. évben is ésszerű, költségtakarékos 
gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költség-
kímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása a község gazdálkodásának stabilitása 
érdekében.  

 
- 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 gon-

dot kell fordítani a  közbeszerzési törvény előírásának betartására. A közbeszerzési 
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törvény hatálya alá nem tartozó beruházások tekintetében a közpénzek takarékos 
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. 
 

- Az e-közigazgatás bevezetésének előkészítése. 
 

-  Az önkormányzati honlap karbantartása, fejlesztése. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2011. évi egyéni teljesít-
ménykövetelményeit az elfogadott kiemelt célok alapján határozza meg.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2011. évi egyéni teljesítmény-
követelményeit  az elfogadott kiemelt célok alapján állapítsa meg. 
 
Felelős:Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál: jegyző, polgármester 
Határidő: 2011. május 10. 
 

 
VI. NAPIREND: Egyebek 

 
1.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az SZMSZ elfogadásának elnapolásáról készült előterjesztést 

a képviselők megkapták. Van-e kérdés, észrevétel? (6.sz. melléklet) 
 



 7

A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az SZMSZ elfogadásának elnapolásáról 
készült előterjesztést.  
 
2.) 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a Május 1-jei rendezvény lebonyolításához, illetve költségeihez 50.000,-Ft támoga-
tást biztosítani szíveskedjenek.  

 
  A támogatási összeg felhasználásáról  Megállapodást kötünk az Alfa ’94. Szabadidős 

Klubbal,  és elszámolási kötelezettséggel tartoznak az önkormányzat felé.   
 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Bakró Tibor: ha anyagi lehetőségünk engedi én támogatom a kérést.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a költségvetési rendeletben a Május 1-jei, valamint az Au-

gusztus 20-i rendezvény támogatására 50.000-50.000,-Ft van tervezve.  
 
Csankovszki Tibor: egyetértek a támogatással. 
 
Csáki Béla: van-e más vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az Alfa ’94. Szabadidős Klub részére – a Május 1-jei rendez-

vény lebonyolítására – egyszeri 50.000,-Ft összegű támogatás megállapítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
40/2011. Kt.sz. határozata 
Alfa ’94. Szabadidős Klub 
50.000,-Ft összegű támogatása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alfa ’94. Szabadidős Klub részére – a Május 1-jei 
rendezvény lebonyolítására – egyszeri 50.000,-Ft összegű támogatást állapít meg. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi „Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdí-

tására” szervezet azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzaton 
keresztül anyagi támogatást szeretne nyújtani a helyi rendőrség munkájához. Ismertetem a 
kérelmet.  
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Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az „Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság megszilárdí-

tására” szervezet támogatását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
41/2011. Kt.sz. határozata 
Támogatás fogadása az „Alapítvány a vagyonvédelem és 
közbiztonság megszilárdítására szervezettől 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja az „Alapítvány a vagyonvé-
delem és közbiztonság megszilárdítására” elnevezésű /székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1. Adószám: 19045346-1-03, Bankszámlaszám: 51900018-13000024, képviselő: 
Dr. Lenkefi Attila, a kuratórium elnöke/ szervezet anyagi támogatását, amelyet azzal a céllal 
juttat, hogy azt az önkormányzat a helyi közrend, közbiztonság és bűnmegelőzés célkitűzései-
nek megvalósítása érdekében támogatásként biztosítsa a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
részére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos együttműködési megállapodás 
megkötésére az „Alapítvány a vagyonvédelem és közbiztonság megszilárdítása” elnevezésű 
szervezettel. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
 
4.) 
Csáki Béla:  Fülöpjakab 2011. január 1-jétől a Központi Háziorvosi Ügyeleti ellátást Kecs-

kemét Kistérségével látja el. A feladatellátások a Társulási Megállapodásban rögzítve 
vannak, ezért – a kilépés miatt – a kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulá-
si Megállapodását módosítani kell. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra termesztem elő a kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
42/2011. Kt.sz. határozata 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását 
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HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kiskunfél-
egyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa módosítja a 16/2011. 
(III.16.) tt. határozatát  a következők szerint: 

A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodás III. fejezet 2. pont 2.2.2. alpontja módosuljon az alábbi szövegezéssel: 
„2.2.2. Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 
- Alapítás éve: 2005. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Kiskunfélegyháza, 

Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás 
- Érintett lakosságszám: 40567 fő, (84,63 %)” 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) 
Csáki Béla: a Homokhátsági Konzorcium Társulási Megállapodásának módosítására vonat-

kozó előterjesztést a napokban kaptuk meg. Egyeztetéseket – kiskuka mérettel kapcsolato-
san – csak májusban tudunk folytatni, ezért javaslom e témában való döntés elnapolását.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Homokhátsági Konzorcium Társulási 
Megállapodásának módosításáról a következő ülésen dönt.  
 
6.) 
Csáki Béla:  LEADER keretében a polgárőrség  „Térfigyelő-rendszer kiépítésére” pályázatot 

nyújtott be. A pályázat sikeres volt, a térfigyelők felszerelésre kerültek, de azzal senki 
nem számolt, hogy a kamerák után havonta 5.000-5.000,-Ft + ÁFA rendszerhasználati dí-
jat kell fizetni. A polgárőrség ezt nem tudja felvállalni.  

 Két lehetőség van: 
- az önkormányzat átvállalja a rendszerhasználati díjat,  
- ha nem, akkor a cég nem kíséri figyelemmel a kamerák működését, és az esetleges hibák 

javítása esetén, illetve beállítások alkalmával jelentősebb összeget kell kifizetnünk. Lehet, 
hogy így sokkal többe kerül az üzemeltetés. Mi a vélemény, javaslat? 

 
A képviselő-testület egyhangú véleménye, hogy a rendszerhasználati díj kifizetésére meg-
vizsgálja a lehetőséget, és a következő ülésen visszatér, illetve dönt a kérdésben.  
 
 
7.) 
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 
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önkormányzatai önállóan és más önkormányzatokkal társulva, valamint többcélú kistérsé-
gi társulások.  

 Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk a pályázatot 

benyújtani, a 2011. június 25-26-án megrendezésre kerülő „Idősek napja és családi öko-
falunap” megszervezésére.  

  
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Önkormányzat által kiírt pályázaton való részvételt. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
43/2011. 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 2011. 
évi rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
A 2011. június 25-26-án sorra kerülő „Idősek napja és családi öko-falunap” megrendezésére 
kívánja a Képviselő-testület a pályázaton nyert összeget fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen: 450.000 Ft 
- Előadók fellépési díja: 150.000 Ft 
- Bérleti díj: 80.000 Ft 
- Vendéglátás:  150.000 Ft 
- Gyermekprogramok:                                                                        70.000 Ft 
 
Pályázati önerő:       300.000 Ft 
A pályázat útján igényelt összeg:     150.000 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 
 
 
8.) 
Csáki Béla: a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat küldött taggyűlésének Intéző- és El-

lenőrző Bizottságába 5 évre tisztségviselőket választ, mivel a jelenlegi tisztségviselők 
megbízatása lejár. Kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat képviselőjeként je-
löljön meg egy személyt. Korábban az önkormányzatot én képviseltem,  Van-e másra ja-
vaslat? 
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Csankovszki Tibor: szavazásra terjesztem elő, hogy a Vízgazdálkodási Társulatban az ön-
kormányzatot Csáki Béla polgármester képviselje. 

 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
44/2011. számú határozata 
Vízgazdálkodási társulatban való 
képviselet az önkormányzat részéről 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat küldött-
gyűlésébe a helyi önkormányzat képviselőjeként Csáki Béla Fülöpjakab, Templom u. 8. szám 
alatti lakost delegálja 5 éves időtartamra. 
 
 
Felelős: Csankovszki Tibor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
9.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 
- Megkezdődött a kerékpárút építése, kisebb-nagyobb zökkenők vannak, de a tervek szerint 

2011. május végére elkészül.  
 

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 

 
IV. NAPIREND: Inertpellációk 

 
Kérdés, interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
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  
 


