
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 
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 gazdálkodó, 
Szász Józsefné adóügyi főelőadó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló rendelet 
megalkotása 

 Előadó: Jegyző 
 
2./Beszámoló a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagintézményének 2010/2011. 

évi munkájáról, a 2011/2012-es tanév/nevelési év indításáról 
 Előadó: Tagintézmény-vezető, vezető óvónő 

 
 
3./ Gazdasági Program elfogadása 
     Előadó: Polgármester 
 
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 jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
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I.  NAPIREND: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni juttatá-
sokról szóló rendelet megalkotása 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: új szociális rendelet alkotására két ok miatt volt szükség: 

- Megváltozott a jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabály, amely előírja, hogy a 
magasabb szintű jogszabályban szabályozott kérdésekben helyi szabályozást hozni 
nem lehet. A korábbi rendeletben sok olyan rendelkezés volt, amelyet elsősorban a 
szociális törvényből, illetve annak végrehajtására kiadott rendeletekből emeltünk át. 
Ezeket most nem tartalmazza ez az új, rövidített rendelet.  

- A másik ok, hogy szeptember 1-jétől lényegesen megváltoztak a lakásfenntartási tá-
mogatás szabályai. A helyi lakásfenntartási támogatást helyi rendeletben kell szabá-
lyozni. 
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében (nekünk ezt külön nem kell szabá-
lyozni) a legfontosabb változás, hogy  
 a jogosultsági jövedelemhatár az eddigi, öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 150 %-áról 250 %-ára emelkedett.  
 a számítás alapjánál a háztartásban lévő személyek nem egy-egy főnek számí-
tanak, hanem fogyasztási egységet vesznek figyelembe. 
 az új kérelmek benyújtásához vagyonnyilatkozatot is kell mellékelni.  
 az új támogatási formával azt ösztönzi a kormányzat, hogy elsősorban ne köz-
vetlenül pénzbeli támogatást kapjanak a rászorultak, hanem az önkormányzat termé-
szetben járuljon hozzá a lakásfenntartási költségekhez. Az önkormányzat, így azt 
szorgalmazza az igénylők felé, hogy valamely közüzemi szolgáltató (pl. az EDF DÉ-
MÁSZ Zrt.) számlájára utalja a támogatást.  

 
A rendelet-tervezetet a szociális bizottság megtárgyalta és a következő javaslatokkal él: 

- 3. §. (3) bek. e.) pontja arról szól, hogy az őstermelő a kérelem benyújtásakor a jöve-
delmet mivel tudja igazolni. A tervezetben ez úgy szólt, hogy „őstermelő esetén a be-
vételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállí-
tott igazolás.”  Ezt a bizottság a következők szerint javasolja módosítani: „őstermelő 
és alkalmi munkavállalásból származó jövedelemmel rendelkező esetén a kérelmező 
nyilatkozata”. 

- 9. §. (4) bekezdés, mely átmeneti segély esetén a jövedelemhatárokat szabályozza. Ez 
a következők szerint módosulna: „a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-
át, egyedülálló esetén annak 250 %-át.” Ez korábban 150 és 200 % volt.  

- A 10.§. (2) szabályozza, hogy rendkívüli esetben a polgármester is állapíthat meg át-
meneti segélyt, melynek maximált összege 50.000,-Ft. Ezt a bizottság 100.000,-Ft-ra 
javasolja emelni.  

- A 13. §-ban szabályozott Temetési segély esetében új bekezdés épülne be a következő 
szövegezéssel: „Záradékolt halotti anyakönyvi kivonatot és a számlákat fénymásolás 
után kérésére a Polgármesteri Hivatal visszajuttatja a kérelmezőnek.” A záradék szö-
vege pedig a következő: „…….összegű temetési segély a mai napon kifizetve.” Dá-
tum, aláírás.  

- A 14. §. szabályozza a méltányossági közgyógyellátás támogatását. Mivel hosszú évek 
óta változatlan a nyugdíjminimum összege, a nyugdíjak viszont évről évre néhány 
százalékkal emelkednek, ezért előfordul, hogy akik korábban jogosultak voltak köz-
gyógyellátásra, azok most kiesnek a körből. Ezért javasolja a bizottság, a jogosultsági 
határoknak család esetén 150 %-ról 175 %-ra, egyedülálló esetén a 200 %-ról 225 %-
ra történő emelését.  
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Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Seres István: a százalékok emelésének maximuma nincs központilag meghatározva? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a képviselő-testületre átruházott hatásköröknél a törvény min-

dig csak egy alsó határt szab meg, a felső határt nem maximálja.  
 
Seres István: ezeket az emeléseket az önkormányzat tudja finanszírozni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: jelenlegi számítások szerint igen.  
 
Csáki Béla: a normatív alapon járó támogatásokat 90 %-ban az állam finanszírozza, csak a 

fennmaradó 10 % az önkormányzat része. A helyi rendeletben szabályozott támogatások 
100 %-ban érintik az önkormányzatot, de ilyen esetek nagyon ritkán fordulnak elő. Pl.. az 
elmúlt években lakásfenntartási támogatásra minden érintett normatív alapon volt jogo-
sult.  

 
Seres István: szociális segélyek esetén van-e lehetőség a támogatást természetbeni juttatás-

ként adni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: több juttatásnál is szerepel, hogy természetbeni juttatásként is 

adható, így pl. a lakásfenntartási támogatások juttatása a közüzemi számlákon való jóvá-
írással történhet. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni jutta-
tásokról szóló rendelet 3. §. (3) bek. e.) pontjára vonatkozó módosító indítványt.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
90/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
3. §. (3) bek. e.) pontjára vonatkozó módosító indítványa 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló rendelet 3. §. (3) bek. e.) pontjára vo-
natkozó - szociális bizottság által javasolt - módosító indítványt. Ez alapján a rendelet 3. §. (3) 
bek. e.) pontja a következők szerint módosul:  

„e.)őstermelésből és alkalmi munkavállalásból származó jövedelem esetén az érintett nyi-
latkozata,” 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-

beni juttatásokról szóló rendelet 9. §. (4) bek.-re vonatkozó módosító indítványt.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
91/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
9. §. (4) bek.-re vonatkozó módosító indítványa 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló rendelet 9. §. (4) bek.-re vonatkozó - 
szociális bizottság által javasolt - módosító indítványt. Ez alapján a rendelet 9. §. (4) bek.-e a 
következők szerint módosul:  
„(4) Az átmeneti segély megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át.” 

 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-

beni juttatásokról szóló rendelet 10. §. (2) bek.-re vonatkozó módosító indítványt.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
92/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
10. §. (2) bek.-re vonatkozó módosító indítványa 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló rendelet 10. §. (2) bek.-re vonatkozó - 
szociális bizottság által javasolt - módosító indítványt. Ez alapján a rendelet 10. §. (2) bek.-e a 
következők szerint módosul:  
„(2) Rendkívüli esetben, valamint elemi kár esetén a polgármester az (1) bekezdésben megje-

lölt összeg felső határát átlépve állapíthat meg átmeneti segélyt, melynek maximális ösz-
szege 100.000 Ft." 

 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-

beni juttatásokról szóló rendelet 13. §. (6) bek.-re vonatkozó módosító indítványt.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
93/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
13. §. (6) bek.-re vonatkozó módosító indítványa 

 
 
 



 5

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló rendelet 13. §. (6) bek.-re vonatkozó - 
szociális bizottság által javasolt - módosító indítványt. Ez alapján a rendelet 13. §. (6) bek.-e a 
következők szerint módosul:  
„(6) A záradékolt halotti anyakönyvi kivonatot és a számlákat a kérelmező részére visszajut-

tatja a Polgármesteri Hivatal. 
      Záradék: „ …………Ft összegű temetési segély …………………………….. eltemettető        
                      részére folyósítva.” 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-

beni juttatásokról szóló rendelet 14 §. -ra vonatkozó módosító indítványt.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
94/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
14. §.-ra  vonatkozó módosító indítványa 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetbeni juttatásokról szóló rendelet 14. §.-re vonatkozó - szociális 
bizottság által javasolt - módosító indítványt. Ez alapján a rendelet 14. §. a következők szerint 
módosul:  
„(1) Az Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl közgyógyellátásra való jogosultságot 

kell megállapítani annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, 
egyedülálló esetén annak 225 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja.” 

 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-

beni juttatásokról szóló rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2011. (09.28.) önkormányzati rendelete 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és a természetben nyújtott szociális helyi ellátások-
ról 

(1.sz. melléklet) 
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II. NAPIREND:  Beszámoló a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagin-
tézményének 2010/2011. évi  munkájáról, a 2011/2012-es tan-
év/nevelési év indításáról 

 
 
Csáki Béla: a 2010/2011-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési munkáról, valamint a 

Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2011/2012-es tanév indításáról szóló beszámolót a képvi-
selők megkapták. Megkérdezem a tagintézmény-vezetőket, hogy az anyagot kívánják-e 
kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 

 
Hatvani Mónika: az anyagot kiegészíteni nem kívánjuk, inkább a felmerült kérdésekre vála-

szolunk.  
 
Polyák Tibor: az idei tanévben az általános iskolai gyermeklétszám 98-ra csökkent. Az elkö-

vetkező időszakban várható-e növekedés? 
 
Hatvani Mónika: jövő évben, ha minden nagycsoportos óvodást ide íratnak be, akkor nem 

várható csökkenés, az azt követő évben, pedig néhány fővel emelkedhet is a tanulói lét-
szám.  

 
Nagy Erika: szerintem az óvodai létszám nagyon jó, hosszú idő óta nem volt ilyen magas az 

óvodások száma. Jelenleg 46 fő. A csoportok beosztása igen megoszlik, ugyanis a nagy- 
és középső csoportosok száma valóban elég kevés, de a kicsik létszáma nagyon jó.   

 
Csáki Béla: reméljük az új törvény elfogadása nem érinti negatívan az iskolákat, és a felröp-

pent hírek nem valósulnak meg. Minden községi önkormányzat arra törekszik, hogy az ál-
talános iskolai oktatást helyben oldja meg, hiszen oktatási intézmények nélkül „meghal-
nak” a települések.  

 
Seres István: a beszámolóban szerepel, hogy Kurucz Judit június 16-tól az iskolánál dolgo-

zik. Már nincs a Teleháznál? 
 
Hatvani Mónika: az iskolánál van alkalmazásban, de továbbra is szabadidő-szervezőként a 

Teleházban dolgozik.   
 
Seres István: az iskolai létszámban miért nem szerepel az, aki az ebédet osztja? 
 
Hatvani Mónika: a beszámolóban is szerepel, hogy a takarítási és karbantartási munkák egy 

részét az önkormányzatnál alkalmazott közmunkások végzik. Az ebédet osztó személy is 
közfoglalkoztatott.  

 
Polyák Tibor: a közfoglalkoztatottak munkabérét hány százalékban támogatják? 
 
Csáki Béla: a rövid távú foglalkoztatottak bérét 95 %-ban, a hosszú távúakét pedig általában 

80 %-ban támogatja az állam.  
 
Seres István:  a február 24-én tartandó „Kommunista diktatúra áldozatairól szóló megemlé-

kezés” mit takar? 
 
Hatvani Mónika: rendelet írja elő, hogy ki kell bővíteni a megemlékezések körét. 
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Seres István: miért pont február 24-én lesz? 
 
Hatvani Mónika: mert, így írták elő. 
 
Seres István: április 28. és május 2. között erdei iskola lesz. Hová tervezitek a kirándulást? 
 
Hatvani Mónika: a tábor még szervezés alatt van, konkrét hely nincs kijelölve. Mivel gyere-

keink az Alföldön élnek, így biztosan hegyvidéki vagy tóparti területet fogunk választani. 
(Visegrád, Esztergom, Dunakanyar környéke van tervbe vége) 

 
Seres István: a programtervben október 23-a nem szerepel? 
 
Hatvani Mónika: az október 23-ai ünnepséget a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány szerve-

zi, természetesen az iskola is részt vesz benne.  
 
Csáki Béla: a kompetencia alapú oktatás bevezetése, illetve az ehhez kapcsolódó továbbkép-

zések sok plusz feladatot jelentettek mindenkinek. Szeretném megköszönni a kitartást, és 
én úgy gondolom, hogy a nehézségek mellett a résztvevők azért sok új ötletet és módszert 
vezettek be az elmúlt időszakban.  

 Elmondhatom, hogy iskolánkban egy jól kialakult és működő pedagógiai szakmai munka 
folyik, amely köszönhető annak is, hogy egy jó összetételű tantestület dolgozik, és igye-
keznek egymáshoz közel kerülni. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2010/2011-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési mun-
káról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2011/2012-es tanév indításáról készült 
beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
95/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
2010/2011-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési  
munkáról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2011/2012-es 
tanév indításáról készült beszámoló elfogadása.  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
fülöpjakabi tagintézményének 2010/2011. évi munkájáról, a 2011/2012-es tanév/nevelési év 
indításáról készült beszámolót elfogadja. 
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III.  NAPIREND:  Gazdasági Program elfogadása 

 
Csáki Pál érkezésével a képviselő-testület kiegészül.  
 
1.) 
Csáki Béla: ismertetem a Gazdasági Programról készült írásos anyagot. (3. sz. melléklet)  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: az orvosi rendelő tetejét miért kell lecserélni? 
 
Csáki Béla: sajnos mállik szét a cserép. 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Gazdasági Program elfogadását. 
  

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
96/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
Gazdasági Program elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1990. évi LXV. törvény 91.§-a 
alapján elkészített „2011-2014” évre szóló Gazdasági Programot elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

IV.  NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: idén is van lehetőségünk csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-

pályázathoz. Első körben nyilatkozni kell, a testületnek arról, hogy csatlakozni kíván-e a 
pályázathoz. Ezt a nyilatkozatot 2011. október 14-ig kell megküldeni. Van-e kérdés, ész-
revétel?  

 
Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozást. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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97/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungari-
ca felsőoktatási ösztöndíj programhoz 2011/2012-ben is csatlakozni kíván.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folytatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatot 
küldje el a Wekerle Sándor Alapkezelő részére, valamint hirdesse meg a pályázatot a jogsza-
bályban megállapított határidőig.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. október 14. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás I. félévi fel-

adatellátása tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. (4. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Tár-

sulás 2011. I. félévi feladatellátásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
98/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás I. félévi  
feladatellátásáról szóló tájékoztató  

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás I. félévi feladatellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
3.) 
Csáki Béla: Mrena István Kecskemét, Pákozdi csata u. 1. szám alatti lakos azzal, a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, hogy a 996 hrsz-ú építési telek értékesítéséhez szívesked-
jenek hozzájárulni. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Az önkormányzat az adás-vételi szerződésben 5 éves visszavásárlási jogot kötött ki. Tehát 

két lehetőség van: 
- az önkormányzat visszavásárolja – számlákkal igazolt értéken – a telket, 
- vagy hozzájárul a telek magánszemély részére történő értékesítéséhez.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: telekadó rendeletünk szerint, ha a magánszemély a telket a 
telekadómentesség ideje alatt elidegeníti, akkor ezek a mentességek érvényüket vesztik és 
a telekadót utólag visszamenőlegesen (2010-től) köteles megfizetni.  

 
Bakró Tibor: ha teljesíti telekadó kötelezettségét, akkor mindenképpen járuljunk hozzá az 

értékesítéshez.  
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 996 hrsz-ú – Mrena István tulajdonát képező - építési telek 

értékesítéséhez való hozzájárulást.    
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
99/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
996 hrsz-ú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 996 hrsz-ú,  – Mrena 
István Kecskemét, Pákozdi csata u. 1. szám alatti lakos tulajdonát képező – építési telek érté-
kesítéséhez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben - a 2010. január 
1. óta - visszamenőlegesen keletkező telekadót nem fizeti meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
4.) 
Csáki Béla: a Kiskunok Vidékéért Egyesület „Hagyományőrző és kulturális rendezvény” 

pályázatán való részvétel tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. A tár-
sulási tagok támogatása esetén a pályázat a Kistérségi Nyugdíjas Klubok IV. Kulturális 
Találkozó forrásainak biztosítására kerül benyújtásra. A rendezvény helyszíne pedig, ha a 
képviselő-tesület hozzájárul Fülöpjakab lenne.  Van-e kérdés, észrevétel? (5.sz. melléklet) 

 
Seres István: ezt a rendezvényt nem lehetett volna a Falunappal együtt tartani? 
 
Csáki Béla: ez teljesen más jellegű rendezvény. Ezen a kiskunfélegyházi és a környékbeli 

települések nyugdíjas klubjai vesznek részt 10-15 fővel, és minden településről lesznek 
fellépők is. A szervezés nem az önkormányzat feladata, Fülöpjakab csak a helyszínt bizto-
sítja. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozójának megrendezésé-

hez a teleház udvarának biztosítása 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
100/2011.(09.28.) önkormányzati határozata 
Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozójának 
 megrendezéséhez a teleház udvarának biztosítása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a  2012. 
június 2-án megrendezésre kerülő Kistérségi Nyugdíjas Klubok IV. Kulturális Találkozójának 
helyszíne Fülöpjakab legyen. A rendezvény a Teleház udvarán kerül lebonyolításra, melyet a 
képviselő-testület a kérelmező részére díjmentesen biztosít.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5.) 
Csáki Béla: Rigó Imre Fülöpjakab, Templom u. 27. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult 

a  képviselő-testülethez, hogy a 2011. október 16-án megrendezésre kerülő fogathajtó ver-
seny lebonyolításához a Szabadidőpark használatát engedélyezze, valamint anyagi lehető-
ségeihez mérten anyagi támogatást biztosítani szíveskedjen. Anyagi támogatásnak megfe-
lel egy díj felajánlása is. Az OTP Bank Zrt. jelezte, hogy támogatni kívánja a rendezvényt, 
de mivel nem civil szervezet, így csak az önkormányzaton keresztül tudja a támogatást át-
adni. Ebből az összegből meg tudjuk venni a kupát, vagy esetleg valamilyen különdíjat. 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Pál: nem teszik tönkre a terepet? 
 
Csáki Béla: kialakítása is lovas versenyek lebonyolítására készült, de természetesen jelezzük 

feléjük, hogy durvább elváltozás esetén kérjük a terep helyreállítását.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az amatőr fogathajtó verseny megrendezésére a Szabadidő Park 

használatának biztosítását.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
101/2011.(08.24.) önkormányzati határozata 
Amatőr fogathajtó verseny megrendezéséhez a 
Szabadidő Park használatának biztosítása 
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H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a 2011. október 16-án 
megrendezésre kerülő amatőr fogathajtó verseny lebonyolításához a Szabadidő Park használa-
tát. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6.) 
Csáki Béla: Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy Jakabszállás felől, a régi falutábla helyére egy 60-as sebességkorlátozó 
táblát kihelyezni szíveskedjenek. A falutábla bentebb helyezésével az autók nagy sebes-
séggel érkeznek a községbe, ezért átmeneti megoldásnak látnák a sebességkorlátozó tábla 
kihelyezését. 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy a kérés jogos, ezért a „60-as” sebes-
ségkorlátozó tábla kihelyezéséhez meg kell kérni az engedélyt a Közútkezelő Kht-tól. 
 
7.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- Lezsák Sándor országgyűlési képviselő pénteken 14,00 órától fogadóórát tart a Pol-
gármesteri Hivatalban. 

- A kerékpárutas elszámolást befogadták, a végelszámolás rövidesen megtörténik.  
- Tanyaprogram keretében a tanyagondnoki szolgálatok működéséhez eszközre is lehet 

pályázni. Az önkormányzat egy utánfutó beszerzésére nyújtott be pályázatot. 
 

 
 
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                                      


