
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 24-én 
15 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, Seres István, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
Szász Józsefné adóügyi főelőadó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./ Beszámoló a költségvetés 2011. I. félévi teljesítéséről 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló az adóhatóság 2011. I. félévi munkájáról 
 Előadó: Jegyző 
 
4./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
5./  Interpelláció 
 
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 Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
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I. NAPIREND: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült 

előterjesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-
településfejlesztési bizottság megtárgyalta, és javasolja elfogadásra. (1.sz. melléklet) 

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

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2011. (VIII.24.) ök.sz. rendeletét 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a 4/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a költségvetés 2011. I. félévi teljesítéséről. 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 

előterjesztést, illetve beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták. Az anyagot a 
pénzügyi-, településfejlesztési bizottság szintén megtárgyalta. (2.sz. melléklet) 

 
Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni. 
 

Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 
válaszolok.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
78/2011.(08.24.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 2011. évi 
Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadja. 
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III. NAPIREND: Beszámoló az adóhatóság 2011. 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. 
Megkérdezem Szász Józsefnét, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni. (3. számú 
melléklet) 

 
Szász Józsefné: az anyagot kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre válaszolok. 
 
Seres István: a gépjárműadónál a 12.721.585,-Ft-os tartozásból nem lehetne egy kicsit 

lefaragni? 
 
Szász Józsefné: a gépjárművek forgalomból kivonásával szorongatom az ügyfeleket, így 

próbálom folyamatosan a tartozást csökkenteni. 
 

A kommunális adó esetében már nehezebb a dolgunk, ugyanis az emberek többségének 
nincs letiltható jövedelme. Azok az emberek, akiknek munkabérük, illetve nyugdíjuk van, 
azok tisztességesen befizetik az adót, a többi viszont igyekszik ez alól kibújni.  
 

Szénási Zoltánné: ez a tartozás több autó tulajdonosáé vagy csak néhányé? 
 
Szász Józsefné: ez a tartozás göngyölített, ami azt jelenti, hogy az előző évek tartozásait is 

tartalmazza.  
 
Seres István: mit jelentenek az idegen bevételek? 
 
Szász Józsefné: az adóhatóság feladata az idegen adótartozások - más adóhatóságnál fennálló 

tartozás - behajtása fülöpjakabi állandó lakosoktól, amelyeket minden hónapban tovább 
kell utalnunk, tehát nem marad az önkormányzat bevétele. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az adóhatóság 2011. I. félévi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
79/2011.(08.24.) önkormányzati határozata 
Az adóhatóság 2011. I. félévi munkájáról 
készült beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adóhatóság 2011. I. félévi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja.  
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IV. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. (4.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 

Alapító Okiratának módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
80/2011.(08.24.) önkormányzati határozata 
a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 
Alapító Okiratának módosításáról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jakabszállás-
Fülöpjakab Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2011. szeptember 1-től a 
határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesülete az idei év szeptemberében is 

megrendezi a 2001. szeptember 11.” emlékmaratont. Azzal a kéréssel fordultak a 
képviselő-testülethez, hogy az idei programok sikeres megvalósításához anyagi 
lehetőségeinkhez mérten támogatást biztosítani szíveskedjünk.  

 
 A tavalyi évben 20.000,-Ft-ot adtunk, én most is ilyen összegű támogatást javaslok.  
 
 Van-e más javaslat, vélemény?  
 
 Szavazásra terjesztem elő a Városi Tűzoltóság részére egyszeri 20.000,-Ft összegű anyagi 

támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
81/2011.(08.24.) önkormányzati határozata 
Városi Tűzoltóság részére anyagi  
támogatás biztosítása 
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HATÁROZAT 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága részére – az 
emlékfutás megrendezésére - egyszeri 20.000,-Ft összegű anyagi támogatást biztosít.   
A támogatás a 2011. évi költségvetés „átadott pénzeszközök, államháztartáson kívüli 
pénzeszköz átadás” terhére kerül kifizetésre. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a 2011. szeptember 17-én a Szüreti bál megrendezéséhez a Teleház udvarát 
biztosítani, valamint a közterület-használati díjat elengedni szíveskedjenek.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő 2011. szeptember 17-én a szüreti bál megrendezésére a teleház 

udvarának biztosítását, valamint a közterület-használati díj elengedését.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
82/2011.(08.24.) önkormányzati határozata 
Szüreti bál megrendezéséhez a teleház 
udvarának biztosítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alfa ’94. Szabadidős Klub 
kérelme alapján -  2011. szeptember 17-én a szüreti bál megrendezéséhez díjmentesen 
biztosítja a teleház udvarát.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 
 

- 2011. júniusában kérelmeztem a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től, hogy a 
Fülöpjakabon áthaladó 5302 j. Izsák - Kiskunfélegyháza ök. út ~ 31 + 833 km 
szelvényéhez a „Fülöpjakab” helységnévjelző táblát áthelyezni szíveskedjenek.  A 
kérést azzal indokoltam, hogy a megépült kerékpárúttal megvalósult a folytonos járda 
kapcsolat a közvilágítás is megépült az István király és a Mátyás király utca között. Az 
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indokainkat nem fogadták el, a helységnévjelző táblát nem tették kintebb. Meg kell 
oldani a folytonos közvilágítást, erre vonatkozóan kérek árajánlatokat. Korábban nem 
engedélyezték a régi oszlopokra történő lámpatest felszerelését, pedig mindenképpen 
ez lenne a legolcsóbb megoldás. 

- A tanyaprogram keretében lehetőség van tanyagondnoki szolgálatonként 200.000,-Ft 
értékű eszközök beszerzésére pályázni. A pályázathoz az önkormányzatnak 10 % 
önerőt kell biztosítani. Mi a képviselők véleménye? 

 
A képviselő-testület támogatja - tanyagondnoki szolgálatonként -, 200.000,-Ft értékű 
eszközbeszerzésre vonatkozó  pályázat benyújtását. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására.  
 

- Az Általános Iskola és Óvoda fűtéskorszerűsítésének és nyílászáró cseréjének 
elvégzésre a Bács-Gép Generál Kft-vel – a képviselő-testület döntésének megfelelően 
-  megkötöttük a szerződést. A munkálatokat hamarosan megkezdik és a fűtési szezon 
előtt be is fejezik. 

 
- Megkezdtük az önkormányzati krumpli felszedését. Nagy részét heti rendszerességgel 

megveszi a Szikra-Vill Kft. Ez kb. 5-6 q-t jelent hetente, a többit a féregrágott és az 
apró krumplival együtt megpróbáljuk értékesíteni. A képviselő-testületnek az árra 
vonatkozóan van-e javaslata? 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy az aktuális piaci árnak megfelelően 
próbálja az önkormányzat a burgonyát értékesíteni.  
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 

V. 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  
 
 


