
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné, Seres Ist-
ván képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Csordás József – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Magony János – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Takács Zoltán körzeti megbízott, 
Rigó Imre Polgárőrvezető, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről, és a Polgárőrség munkájáról 
 Előadó: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott,  

                   Polgárőrség Vezetője,  
 
2./ Tájékoztató a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről  
     Előadó: Bodor Sándor 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. Csáki Pál képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-
vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

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

I. NAPIREND: Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség 
munkájáról 

 
Csáki Béla: a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról készült 

előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem az érintetteket, hogy az anyagot kí-
vánják-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 
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Csordás József: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, természetesen, ha van kérdés, észrevé-
tel arra válaszolok.  

 
Szeretném bemutatni Önöknek a jelenlegi kmb. alosztály vezetőjét, Magony János zász-
lóst.  
 

Polyák Tibor: a gazdasági bűncselekmények száma 54-ről 102-re emelkedett. Ez országos 
szintű emelkedés, vagy csak a környékünkön növekedett? Mi az oka? Környékünkön is el-
terjedt a pénzhamisítás? 

 
Csordás József: tudomásunk szerint ezen a környéken nem jellemző a pénzhamisítás. Itt első-

sorban a már forgalomban lévő hamis pénzekről van szó, amelyet valamilyen trükkel szét-
szórtak a bűnőzök. Pl. postán, nagyobb üzletekben történő fizetésnél derül ki, hogy a pénz 
hamis. 

 
Polyák Tibor: a bankkártyával történő visszaélés bűncselekménye is jelentősen emelkedett az 

elmúlt évben. Mi az oka ennek a jelentős emelkedésnek? 
 
Csordás József: ezen bűncselekmények okai közt kell megemlíteni azt a tényt, hogy az ál-

lampolgárok pénztárcáikban, táskáikban bankkártyáikat, hitelkártyáikat  is maguknál tart-
ják – sokszor mellé helyezve a PIN kódokat is -, és ezzel a bűnözők megpróbálnak a kár-
tyáról pénzhez jutni. A felderítés eredményességét jelentősen javítaná, ha a pénzintézetek 
egyre több bankjegy-kiadó automatában megfelelő minőségű kép rögzítésére alkalmas ka-
merát helyeznének el. 

 
Seres István: megoldható lenne-e, hogy a körzeti megbízott több időt tartózkodjon a község-

ben? 
 A jelenlegi rendőrautót nem lehetne lecserélni, valamilyen terepjáróra, amely a tanyavilág 

közlekedésére, útviszonyaira alkalmasabb lenne?  
 
Csordás József: mi is nagyon örülnénk ilyen autóknak, de sajnos beszerzésére és fenntartására 

nincs mód és lehetőség. 
 
Takács Zoltán: más településeken sokkal több bűnügy van, ezért ahol kevesebb van, (mint pl. 

nálunk) azok besegítenek a többi körzeti megbízottnak pl. közlekedési akciókban való 
részvétellel. Ez is oka annak, hogy néha kevesebbet vagyunk a községben. 

 
Magony János: szintén a helyi tartózkodás idejét csökkenti az is, hogy a kiskunfélegyházi 

Rendőrkapitányságon van egy belső robotzsaru rendszer, melyben adatokat kell feldolgoz-
ni a körzeti megbízottaknak. Ehhez be kell jönni nekik a Kapitányságra. Ezt a problémát 
helyi internet kapcsolattal meg lehetne oldani, és ezt követően a Rendőrkapitányság bizto-
san beszerezné azt a modult, amely a biztonságos csatlakozást biztosítaná.  

 
Csáki Béla: a térfigyelő kamarák kialakításával egy mikrohullámú internethozzáférés is beke-

rült a rendszerbe, azért, hogy a kamerákat online-t tudják felügyelni. Ennek a rendszer-
használati díjába belefoglalták az internethasználatot is, tehát az internet biztosított. 

 
Csordás József: ha ez a lehetőség megvan, akkor köszönjük, és utána fogunk járni, hogy 

technikailag, hogyan oldható meg.  
 
Bakró Tibor: községünkben igen nagy az átmenő forgalom, ezért az lenne a kérdésem, van-e 

annak akadálya, hogy ha a körzeti megbízott az irodában dolgozik, akkor az autója kint a 
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posta előtt parkoljon. Ez a posta részére is nyújt egyfajta biztonságot, és az átmenő forga-
lomra is sebességkorlátozó hatással bír. 

 
Takács Zoltán: a szomszéd községben kint parkolt a kolléga és őt a Megyei Rendőrkapitány-

ság beszámoltatta arról, hogy milyen jogon parkol kint az autóval. A közbiztonságra sze-
rintem is hatással van, de erről a vezetőség véleményét mindenképpen ki kell kérni.  

 
Csordás József: én is úgy gondolom, hogy ez nem lehet akadály, az érintett vezetőséget tájé-

koztatni fogjuk. 
 
Csankovszki Tibor: a tájékoztatóban szerepel, hogy a felderítési eredményességet jelentősen 

javítaná, ha a bankjegy-kiadó automatákban kamerát helyeznének el. A felszerelésnek 
anyagi okai vannak, vagy személyiségi jogokat sértene a felvétel? 

 
Csordás József: nem sért személyiségi jogokat, és ma már egyre több bankjegy-kiadó auto-

matában van felszerelve kamera. Szerintem ez nem anyagi kérdés, ez az adott bank dönté-
sétől függ.  

 
Szénási Zoltánné: Jakabszállás felől, a zebra előtt nagy sebességgel érkeznek az autók. Tu-

dom, hogy nem lesz népszerű a kérésem, de jó lenne néha sebességmérőt kihelyezni. 
 
Csordás József: ennek nincs akadálya, a Kapitányság sebességmérőjét bármikor ki lehet he-

lyezni. 
 
Takács Zoltán: a legtöbb gond azóta van, mióta a helységnévjelző táblát a közút bentebb tet-

te.  
 
Csáki Béla: a helységnév jelzőtáblát azért tette bentebb a Közút Kht., mert nem volt folytonos 

járdakapcsolat az új utcákkal, nem volt közvilágítás, stb. A kerékpárút megépítésével ez az 
akadály elhárult, így jeleztem a Kht. felé a táblák kintebb helyezését. A helyszíni bejárásra 
jövő héten kerül sor.  

 
Csankovszki Tibor: a tájékoztatóban az szerepel, hogy kábítószerrel történő visszaélés miatt 

nem indult eljárás Fülöpjakabon, de információink szerint községünkben is fogyasztanak a 
gyerekek kábítószert. Hogyan lehetne ennek a kérdésnek nagyobb figyelmet szentelni? 

 
Takács Zoltán: igen felmerült egy-két fiatalkorú gyereknél, de sajnos konkrét információk 

nem voltak, bizonyítékokat nem találtunk.  
 
Szénási Zoltánné: e kérdésben sajnos községünkben is igen nagy a probléma és sokkal súlyo-

sabb, mint ahogy az a tájékoztatóban le van írva. Vannak olyan szülők, akik azt mondják, 
hogy majd ők kezükbe veszik az ügyet. 

Csordás József: ezzel kapcsolatosan jelezni kell minden információt, mert csak konkrét bizo-
nyítékok alapján tud a rendőrség eredményes munkát végezni. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: rendezvényeinken a körzeti megbízott is aktívan részt vesz, köszönjük a munká-

ját és segítségét.  
 
Csáki Béla: a község, a polgárőrség, és a rendőrség kapcsolata községünkben jól működik, 

egyéb ügyekben is megtalálják a segítségnyújtás lehetőségét. Én úgy gondolom, a lakosság 
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is azt látja, hogy a településen (kül- és belterületen) a rendőrség, és a polgárőrség rendsze-
resen szolgálatot teljesít, ez biztonságérzetet jelent számukra.  

 
Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 Ha nincs, térjünk át a Polgárőrség tájékoztatójára. Megkérdezem Rigó Imre polgárőr-

vezetőt, hogy a kiküldött írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 
 
Rigó Imre: az írásos anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre 

válaszolok. 
 
Polyák Tibor: az új polgárőr szabályozás csorbította, vagy tágította a Polgárőrség munkáját? 
 
Rigó Imre: lényegében nagy változás nem történt, ugyanis együttműködési megállapodással 

bármelyik településen teljesíthetünk szolgálatot.  
 
Seres István: a polgárőrségnek is szeretném megköszönni, hogy a községi rendezvényeken 

aktívan részt vesznek, munkájukkal a rendezvény lebonyolítását elősegítik.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

A tájékoztatókhoz röviden szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni.  A polgárőrség műkö-
déséhez az állam nem tud támogatást adni, a szükséges pénzeszközt elsősorban pályáza-
tokból, támogatásokból, illetve a tagdíjakból szerzik be.  

 A szervezet hasznosságát szolgálja, hogy több helyi szervezet rendezvényein – a falu érde-
keit is szem előtt tartva - szolgálatot teljesítenek. Mivel szinte mindannyian polgárőrök va-
gyunk, így nagyon nehéz ezt a munkát értékelni.  
Én úgy gondolom, ennek az együttes munkának is az eredménye az, hogy községünkben a 
közbiztonság helyzete jónak mondható.  

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség munkájáról szóló 
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 

 
II. NAPIREND: Tájékoztató a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről 

 
 
Csáki Béla: a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót a 

képviselők megkapták. Az Alapítvány vezetője jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Van-e kérdés, észrevétel? (3.sz. melléklet) 

 
Örvendetes, hogy ez az Alapítvány a Fülöpkei gyermekekért tevékenykedik, és e célból 
felkeresik azon személyeket és cégeket, akiktől támogatásra számíthatnak. Tevékenységük 
során ezt az összeget elsősorban az általános iskola és óvoda támogatására fordítják. Ezen-
kívül aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken is. Kívánom, hogy a jövőben is ilyen 
sikeresen működjenek. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Kérem a képviselő-testületet, hogy a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. 
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A képviselő-testület a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány 2010. évi munkájáról szóló tájé-
koztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti szolgálatot 

ellátó társulás neve 2008. március 1. napjától Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás, 
amelynek  2011. január 1. óta Fülöpjakab Község is tagja. Kecskemét Esélyegyenlőségi 
Programjának módosításához helyzetelemzést kellett végezni községünkben is a hátrányos 
helyzetű csoportok vonatkozásában, a társult tevékenységet figyelembe véve. A mellékelt 
táblázatban szereplő adatok szolgáltatását, illetve az Esélyegyenlőségi Programban való 
összevont  feltüntetését a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. (4.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Kecskemét Esélyegyenlőségi Programjához kapcsolódó 

adatszolgáltatás jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
66/2011.(06.29.) önkormányzati határozata 
Települési Esélyegyenlőségi Program 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Kecs-
kemét Esélyegyenlőségi Programjához kapcsolódóan 
a.) adatszolgáltatás teljesítését a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről Fülöpjakab Község vonatkozásában ;  
b.) a Fülöpjakabi vonatkozású adatoknak a Társulás többi tagjával együtt való összesített fel-

tüntetését Kecskemét Esélyegyenlőségi Programjában.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: tavaly augusztusban a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány azzal a kéréssel for-

dult a képviselő-testülethez, hogy a „Községi Szabadidőpark” pályázat adminisztratív költ-
ségeihez 60.000,-Ft összegű támogatást biztosítani szíveskedjenek. Akkor a képviselő-
testület úgy határozott, hogy a támogatást kettő részletben fizeti ki. Az I. részlet 2010. 
szeptember 15-ig megtörtént, a II. részlet pedig a pályázat elszámolásakor esedékes. Az el-
számolás megtörtént, ezért javaslom a 30.000,-Ft – adminisztratív költségekre vonatkozó – 
támogatás megállapítását.  
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Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 30.000,-Ft összegű anya-

gi támogatását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
67/2011.(06.29.) önkormányzati határozata 
Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 
anyagi támogatása 

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.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetés „egyéb támogatások” jogcímen 
biztosítja.  
 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület úgy nyilatkozott, hogy a 0235/113, a 

0235/150 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan  500,-Ft/m2 áron tesz ajánlatot, a 0235/13 hrsz-
ú ingatlan ajánlati ára pedig 5.000.000,-Ft. A vételi ajánlatot határozatba nem foglaltunk, 
mert úgy gondolta a képviselő-testület, hogy előbb tájékozódik a vevők szándékáról is. 
Sajnos a vállalkozót a napokban nem értem el, így valamilyen árat mindenképpen meg kel-
lene határoznia a képviselő-testületnek.  

 
 A szakértői vélemény által számított ajánlat közel 24 millió forintról szól, a képviselő-

testület által nyilatkozott 500,-Ft/m2 ár összeggel számolva pedig közel 35 millió forint az 
árajánlat. Én úgy gondolom, hogy egy „–tól, -ig” határt kell meghatározni. Az alsó határt 
mindenképp a szakértői véleményhez kell igazítani, ettől még egyéb opciók bevitelével (35 
-45 %-al) el lehet térni. Így a minimál ár 20 millió forint körül lehetne a maximum pedig a 
35 millió. 

 
Seres István: nem értek egyet azzal, hogy a minimál ár 20 millió forint legyen. Az alsó határ a 

szakértői vélemény alapján legyen meghatározva, - amely nem tartalmazza az opciók bevi-
telét -,  tehát  24 millió forint legyen. Ennél kevesebbért nem szabad eladni.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nekem az a javaslatom, hogy határozzon meg a képviselő-

testület egy m2-kénti ajánlati árat, vagy egy egyösszegű vételárat. A határozat 2. pontjában 
rögzítésre kerülhetne az, hogy ebből az árból milyen százalékban hajlandó a képviselő-
testület kedvezményeket adni, meghatározott feltételek teljesülése esetén. Pl. munkahelyte-
remtés, beruházás bizonyos időn belüli befejezése, és a létesítmény üzembe helyezése.  

 



 7 

Bakró Tibor: véleményem szerint a minimum árat nem szabad meghatároznunk, mert akkor a 
vállalkozó már abban fog gondolkodni.  

 
Csáki Béla: ha a képviselő-testület meghatároz egy árat, akkor is valamilyen módon jelezni 

kellene a vállalkozó felé, hogy bizonyos opciók, kedvezmények felajánlásával csökkenteni 
tudja a meghatározott árat.                 

 
Seres István: közölni kell velünk, akkor az 500,-Ft/m2 árat, valamint azt is, hogy az írásban  

rögzített feltételek teljesülése esetén további árkedvezményt tud a képviselő-testület bizto-
sítani.  

 
Szénási Zoltánné: az elmúlt testületi ülésen is azon vitatkozott a képviselő-testület mi az az 

összeg a befektetőnek, amit kevésnek vagy soknak talál. Azóta eltelt két hét és a vállalkozó 
elképzeléseit még most sem ismerjük. Az elmúlt ülésen 30-35 millió forintban határoztuk 
meg a felső határt. Szerintem továbbra is ez az összeg maradjon, természetesen kedvezmé-
nyek biztosítása mellett további engedményeket tud adni a képviselő-testület.  

 
Seres István: az elmúlt ülésen már meghatároztunk, hogy a képviselő-testület 500,-Ft/m2 áron 

tesz ajánlatot a vállalkozónak a 0235/13 hrsz-ú ingatlan ajánlati ára pedig 5 millió forint 
lesz. Nem kell ezen vitatkozni, ezt kell határozatba foglalni, természetesen kedvezmények 
mellett tovább csökkenthető ez az ár.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha a képviselő-testület többsége továbbra is ragaszkodik az 

500,-Ft/m2 árhoz, akkor azon kellene gondolkodni, hogy milyen egyéb lehetőség legyen az 
ár csökkentésére. A határozatban mindenképpen utalni kellene arra, hogy bizonyos opciók 
felajánlásával az ár csökkenthető.  
- Pl. 10 % kedvezményt biztosít az önkormányzat, akkor ha minimum 10 új munkahe-

lyet teremt ez a vállalkozás a településen,  
- 10 %-ot visszafizet a vételárból akkor, ha 3 éven belül üzembe helyezik a beruházást.  

 
Seres István: én támogatom az elhangzott javaslatot, a 30-35 millió forintos ajánlati árat, így 

kapásból több millió forinttal lehet csökkenteni.  
 
Csankovszki Tibor: mindenképpen reális árat kell meghatároznunk, és már első körben tájé-

koztatni kell a befektetőket a kedvezményekről, hiszen nekünk is érdekünk az eladás.  
 
Seres István: miért nem reális ár az 500,-Ft/m2? 
 
Csankovszki Tibor: meghatározni meg lehet, akár 800,-Ft-ban is, de az biztos, hogy annyiért 

senki sem veszi meg.  
 
Szénási Zoltánné: én nem ragaszkodom az 500,-Ft/m2 árhoz, csak az elmúlt ülésen ennyiben 

egyeztünk meg. Én támogatom a kedvezmények biztosítását és a vételi ajánlat vonatkozá-
sában is elfogadhatónak tartom a minimum és maximum ár meghatározását.  

 
Polyák Tibor: azt kellene eldöntenünk, hogy az elmúlt ülésen meghatározott 30-35 millió 

forintos árat, megfelelő kedvezmények biztosításával tudjuk 10 millió forinttal csökkente-
ni.  

 
Seres István: ha szerződésben vállalja, hogy meghatározott létszámú (pl. 30 fős helyi) mun-

kahelyet teremt, és a beruházást „X” időn belül üzembe helyezi, akkor szerintem nincs 
akadálya akár 10 millió forint kedvezményt is adni. 
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Csáki Béla: hogy haladjunk, megkérdezek egyenként mindenkit, hogy milyen árat javasol? 
 
Bakró Tibor:  450,-Ft/m2 + kedvezmények biztosítása. 
 
Polyák Tibor: 500,-Ft/m2 és munkahelyenként 1 % kedvezmény.  
 
Szénási Zoltánné: én is az 500,-Ft/m2 ár mellett vagyok, természetesen kedvezményeket én is 

biztosítanék.  
 
Seres István: egyetértek az 500,-Ft/m2 árral és munkahelyenként 1 % kedvezménnyel. 
 
Csankovszki Tibor: 450,-Ft/m2 árat javaslok, plusz kedvezmény biztosítását. 
 
Polyák Tibor: kedvezmények biztosítása mellett én sem ragaszkodom az 500,-Ft/m2 árhoz, 

számomra elfogadható a 450,-Ft/m2 ár is. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ezzel a módosítással egy súlyozott átlagot kell számítani. Te-

hát volt 4 db 450,-Ft/m2 és 2 db 500,-Ft/m2-es ajánlat, ebből 466,-Ft/m2 lesz az ajánlati ár.  
 
Csáki Béla: elfogadható mindenki számára a súlyozott átlag alapján számított 466,-Ft/m2 ár? 
 
Seres István: elfogadható, de az épület vonatkozásában ragaszkodom az 5 millió forintos ár-

hoz. 
 
Bakró Tibor: lehet, hogy az épületek nem is kellenek neki, ezért most felesleges ennek az árát 

meghatározni. 
 
Csankovszki Tibor: erre térjünk vissza akkor, ha szüksége van az épületekre. 
 
Csáki Béla: van-e más vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 0235/113, a 0235/150 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 466,-

Ft/m2 ajánlati árat. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
68/2011.(06.29.) önkormányzati határozata 
A 0235/113, 0235/150  hrsz-ú  
ingatlanok értékesítése esetén irányadó árról 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
0235/113 és 0235/150 hrsz-ú ingatlanok ajánlati árát 466,-Ft/m2 összegben határozza meg. 
 
Fenti ajánlati árból engedményt ad az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

- munkahely-teremtő beruházás megvalósítása, 
- a beruházás szerződésben vállalt határidőre történő befejezése és üzembe helyezése.  
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján folytasson tárgyalást az érdeklődő 
befektetőkkel.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Tájékoztatások 
 
Csáki Béla: a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány által benyújtott „Községi Szabadidőpark” 

pályázat második körének elszámolása megtörtént. A lehívott összeg  93 %-át kaptuk meg. 
Olyan formai hibákat találtak, és ezért büntetést is szabtak ki, amellyel az önkormányzat 
nem értett egyet. Fellebbezést nyújtottunk be, reméljünk legalább a büntetést, elengedik.  

 
Csáki Béla: Jakabszállás Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Jakabszállás-

Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére, ezen belül 
fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró-cserére. Az igényelt támogatás (12.500.000,-Ft) helyett  
csökkentett összegű támogatást kaptunk, ennek pontos összegét viszont nem tudom. Az 
önerő mértéke is ennek megfelelően csökken majd.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 

IV. Interpelláció 
 
 

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  


