
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-án 

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

né képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodási főelőadó, 
 Réz János a BÁCSVÍZ Zrt. Kkfházi üzemmérnökség vezetője, 
 Illés Tibor a Regionális Hulladéklerakó képviselője, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./   Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./  A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
      Előadó:  Polgármester 
 
3./   Beszámoló az önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
4./   Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló előterjesztés megtárgyalása 
 Előadó: polgármester 
 
5./ KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejleszté-

se” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, 
díjképzési elv és díjpolitika elfogadása 

 Előadó: Polgármester 
 
6./ „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módo-

sítása 
 Előadó: polgármester 
 
7./  Egyebek 
 Elődadó: Polgármester 
 
8./  Interpelláció 
 
9./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
 Előadó: Polgármester 
 
10./  Szociális ügyek megtárgyalása 
      Előadó: Polgármester 
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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 Editet felkérni.     

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

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

 
Csáki Béla: az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló elő-

terjesztést a képviselők megkapták. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja el-
fogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kívánja-e ki-
egészíteni? (1. sz. melléklet) 

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

természetesen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módo-

sítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2011. (11.30.) rendeletét 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a 7/2011. (VIII.24.) sz. Ök. rendelet módosításá-
ról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

 
II.  NAPIREND: A 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 

 
Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 

javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kí-
vánja-e kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: röviden csak annyit, nagyon sok jogszabály elfogadása még 

előttünk áll, valamint a gazdasági helyzet miatt nagyon bizonytalan a jövőképünk. A je-
lenlegi tudásunk szerint összeállítottunk egy lehetséges vázlatot, elképzelést, hogy mit 
szeretnénk, de ez a költségvetési törvény, illetve a költségvetési rendeletünk elfogadásáig 
még teljesen borulhat. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szénási Zoltánné: ha ennyire bizonytalan a helyzet, akkor egy esetleges hitelfelvétel nem 

okoz majd gondot? 
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Seres István: a hitel felvételétől én is teljes mértékben elzárkózom, törekedjünk arra, hogy 

erre ne kerüljön sor, ugyanis ha társulnunk kell, akkor nehogy gondot jelentsen az esetle-
ges adósság.  

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a koncepcióban szereplő hitel várhatóan a „változásig” meg-

térül. Az elnyert IKSZT pályázatot az önkormányzat csak úgy tudja megvalósítani, ha az 
ehhez szükséges összeget megelőlegezi.  Erre valószínűleg átmenetileg hitelt kell felven-
ni, de természetesen törekedni fogunk arra, hogy ezt elkerüljük. Pl. szállítói finanszírozás-
sal.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
138/2011. Kt. számú határozata 
2011. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
 
 

III. NAPIREND: Beszámoló az önkormányzat 2011. 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? (3  sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a bizottsági ülésen felmerült a „Földútjavítás, karbantartás, 

hó-eltakarítással” kapcsolatosan, hogy mennyi a tényleges kiadás. Az anyagban szereplő 
180.000,-Ft mellett van még egy plusz 200.000,-Ft-os kiadás, amely októberben merült 
fel.   

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló be-

számoló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
139/2011. (11.30.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
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H A T Á R O Z A T  

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
IV. NAPIREND: Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló előterjesztés megtárgyalása 
 
Csáki Béla: az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdé-

seiről szóló előterjesztést a képviselők megkapták. (4.sz. melléklet) 
 Megkérdezem Réz János urat, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
  
Réz János: az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjára és alapdíjára 4,48 %-os mértékű díjemelést 

céloztunk meg. A díjemelés mellett a jövő évben az általános forgalmi adó kulcsának 
emelkedésével is számolni kell, amely szintén a lakossági fogyasztói kört terheli. A terhek 
csökkentése érdekében társaságunk a 2 %-os ÁFA kulcs-emelkedés által okozott díjnöve-
kedés miatti terhet átvállalja, így a 2012. évi díjnövekedés 2,48 %-os emelkedést tartal-
maz.  

 
Seres István: községünkben az ivóvíz-minőséggel sok probléma van. Mikor várható javulás? 
 
Réz János: Fülöpjakabon a víz vas- és magántartalma magas, és minimálisan az arzén is ha-

tárérték felett van. Az ivóvíz minőségjavítására létrehoztuk a „Kék Víz” Társulást, amely 
igen hatékonyan működik. A végleges tervek szerint a szakemberek a probléma megoldá-
sára  a kiskunfélegyházi vízhálózatra, illetve rendszerre való rákötést preferálják. Üzemel-
tetési, vízminőségi és gazdaságossági szempontból is ez lenne a legkedvezőbb megoldás. 
Elméletileg mindezt 2015-ig meg kell valósítani.  

 
Seres István: a fülöpjakabi régi vízvezetékek bírják majd a félegyházi víznyomást? 
 
Réz János: regionális vezetékek kerülnek kiépítésre. A vízminőség-javító program szerint 

Fülöpjakabon is épül majd egy kisebb hidroglobusz. Ennek lényege, hogy az éjszakai kis 
vízigény esetén a hidroglobusz megtelik és nappal, ha esetleg lecsökkenne a hálózaton a 
nyomás, akkor ebből a globuszból ugyanakkora nyomással menne a víz a vezetékekbe. 

 
Polyák Tibor: a most meglévő rendszer mennyire tisztítható? 
 
Réz János: a fülöpjakabi vezetékek egy része alkalmas a mechanikai víztisztításra, ún. „szi-

vacsozás”-ra. Ha szükséges, akkor elvégezzük ezt a fajta tisztítást.  
 
Szénási Zoltánné: a problémát ugyan nem jeleztük a Bácsvíz Zrt. felé, de nagyon sokszor, 

szinte használhatatlan  (rozsdás) a víz. 
 
Réz János: megnézzük milyen lehetőségekkel lehet a problémát orvosolni.  
 
Csáki Béla: az ivóvízminőség-javító program az Európai Únióhoz való csatlakozás kapcsán 

vált szükségessé. Minden településen az Európai normáknak és határértékeknek megfelelő 
ivóvizet kell biztosítani.  A BÁCSVÍZ ZRT. szolgáltatási területén (25 település) – köz-
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tük Fülöpjakab is - kötelezett az ivóvízminőség-javításra. A szolgáltató rendkívül profi 
módon, stabilan és magas műszaki színvonalon végzi a feladatát.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a BÁCSVÍZ Zrt. vízszolgáltatási díjára vonatkozó ajánlat elfo-

gadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
140/2011. (11.30.) önkormányzati határozata 
BÁCSVÍZ Zrt. vízszolgáltatási díjára vonatkozó 
ajánlat elfogadása  

H A T Á R O Z A T  
                            
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a BÁCSVÍZ Zrt. 2012. évre vonatkozó – árajánlatban 
szereplő - vízszolgáltatási díjait elfogadja.  
 
 

V. NAPIREND: KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz 
szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpoli-
tika elfogadása 

 
 

Csáki Béla: a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályá-
zattal kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták. (5. sz. melléklet) 

 
 Átadom a szót Illés Tibor úrnak. 

 
Illés Tibor:  a jelenleg megvalósult rendszerben csak szemétszállítást tudunk végezni, a társu-

lás viszont szeretné megvalósítani a hulladékgazdálkodást is. Ennek érdekében különböző 
technológiákat szeretnénk bevezetni, amely gyakorlatilag ettől a lerakótól eltéríti a lera-
kott hulladék mennyiségét. Ez egy előkezelő rendszer, amelyben az összegyűjtött hulladé-
kot szétválogatják, illetve szelektálják és az összes olyan anyagot, amely hasznosítható, 
kiveszik belőle, és csak a maradék kerül a hulladéklerakóba. Erre azért van szükség, hogy 
ne kelljen egy nagyobb költségnövekedést a lakosságra terhelni.  

 A pályázat része a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés is, illetve kisebb településeken 
komposztáló edények kihelyezése.  

 A Konzorcium nyújtotta be a KEOP-os pályázatot, melyen közel 100 milliós támogatást 
nyertünk. A pályázati összegből részletes megvalósíthatósági tanulmányt kellett készíteni, 
melyet ellenőrzésre a Minisztériumhoz kell benyújtani. Itt döntenek arról, hogy a II. for-
dulóra megkapjuk-e a támogatást vagy sem. A II. forduló alapvető feltétele viszont az, 
hogy csak Társulás pályázathat. A tagok előzetesen kötelezettséget vállaltak arra, hogy si-
keres pályázat esetén jogi személyiséggel bíró Társulást hoznak létre. Jelenleg a II. fordu-
lós pályázatunk elbírálás alatt áll, ehhez kellenek az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezetek, melyet minden önkormányzatnak el kell fogadni. Az 1. pontban már változás 
várható, hiszen az önrészt az önkormányzatok anyagi helyzetük miatt nem tudják biztosí-
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tani. Erre olyan megoldást keresünk, hogy az önrész ne az önkormányzatoknál jelenjen 
meg, hanem majd a rendszerüzemeltetőnél. Ez úgy oldható meg, hogy a Tárulás a társult 
önkormányzatok megbízásából pályázatot ír ki előzetesen a vagyonkezelésre és üzemelte-
tésre és ennek ellentétele, hogy a társulás az önrészt megkapja. 

 
Csáki Béla: korábban önkormányzatunk olyan értelmű határozatot hozott, hogy támogatja a 

pályázat benyújtását, de ehhez plusz pénzt biztosítani nem tud. Ezen véleményünk tovább-
ra sem változott. Sajnos anyagi lehetőségeink miatt nem tudunk önrészt vállalni.  

 
Seres István: elhangzott, hogy talán larakási díjat kell fizetni. Ezt majd kinek kell fizetni? 
 
Illés Tibor: ez még nincs bevezetve, csak terv. Ha bevezetésre kerül, akkor adó formájában 

az államnak kell befizetni.  
 
Seres István: az első nagy beruházás miért nem úgy valósult meg, hogy már terveztek volna 

a hulladék szétválogatással is? 
 
Illés Tibor: az a beruházás hulladéklerakó megépítéséről és szemétszállítás végzéséről szólt. 

A II. projekt célja már a hulladékgazdálkodás, tehát minél kevesebb szemét lerakása.  
 
Seres István: eddig mindig arról panaszkodtak, hogy kevés a hulladék, akkor így még keve-

sebb lesz.  
 
Illés Tibor: árbevétel szempontjából ugyanannyi hulladék lesz, csak a lerakás mennyisége 

fog csökkeni.  
 
Seres István: ha csökken a lerakás mennyisége, akkor a lakosságnak kevesebb díjat kell majd 

fizetni? 
 
Illés Tibor: törvény írja elő, hogy a szolgáltatónak mi alapján kell a lakossági díjat megállapí-

tani. Lehet, hogy a költségek egy része csökken, ugyanakkor a másik része pedig emelke-
dik. Pl. üzemanyagár, bérkompenzáció stb. 

 
Csáki Béla: a pályázatban szelektív begyűjtésről nincs szó. Korábban felmerült, hogy laká-

sonként szelektíven gyűjtik be a szemetet. A településszerkezet miatt ez nem oldható 
meg? 

 
Illés Tibor: két alternatívát vizsgáltunk meg, amely benne van a megvalósíthatósági tanul-

mánytervben is. 
 „A” változat: tartalmazta volna a lakáshoz, illetve házhoz menő szelektív gyűjtést, de ezt a 

gazdasági számítások nem támasztották alá  
 „B” változat tartalmazta a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést, illetve kisebb településeken 

komposztáló edények kihelyezését. Ez az alternatíva került elfogadásra. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Mivel a határozat-tervezet I. pontja változni fog, ezért javaslom ezen napirendi pontban 

való döntés elnapolását.  
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A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz 
szükséges RMT, üzemeltetési koncepció díjképzési elv és díjpolitika elfogadásáról szóló dön-
tést elnapolja.  
 
 
 

VI. NAPIREND: „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosítása 

 
 

Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. (6. sz. melléklet) Van-e kér-
dés, észrevétel? 

 
Seres István: a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok ho-

gyan lettek megoldva?  Ez ügyben mi lett a Minisztérium állásfoglalása? 
 
Csáki Béla: a BKM-i Kormányhivatal áprilisi ellenőrzésénél nem találták megfelelőnek a 

települések tárgyi és személyi feltételeit. A Minisztérium állásfoglalása megegyezett a 
Kormányhivataléval. Tehát Fülöpjakab tekintetében a családgondozó heti óraszámát 5,5 
órával kellett megemelni, továbbá előirányozták, hogy a településeken helyileg is foglal-
koztatni kell pszichológust, jogászt és fejlesztő pedagógust. 2011. november 1-jétől a csa-
ládgondozó az előírt óraszámban dolgozik, és pszichológust, jogászt és fejlesztő pedagó-
gust is alkalmazunk.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Tár-

sulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
141/2011. (11.30.) önkormányzati határozata 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kiskunfélegy-

házi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás III. fejezet 2. 
pontjában foglaltak módosuljanak az alábbi szövegezéssel: 
 

„2.1.1. A közoktatási szakszolgálat (ezen belül: a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellá-
tás, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógytestnevelés, 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) feladatainak Társulás által történő el-
látása, a feladatok szervezésével, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Darvas 
József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a társulás részéről 
történő megbízásával a feladatellátásra. 
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- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöp-
jakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaal-
pár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fő (100 %)” 

 

„2.1.2. Gyermekjóléti alapellátáson belül gyermekjóléti szolgáltatás feladat Társulás ke-
retében történő ellátása, az erre vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96-98.§-a alapján a Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzat KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egész-
ségügyi Intézményével megkötött megállapodás alapján. 
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Fülöpjakab, Gátér, Kiskunfél-
egyháza, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár. 
- Érintett lakosságszám: 41 954 fő, (89,64 %)” 
 

„2.1.4. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező, vagy azt megszüntető települési önkor-
mányzatok mozgókönyvtári és a hozzá kapcsolódó egyes közművelődési felada-
tok Társulás által történő ellátása, a Katona József Megyei Könyvtárnak, mint 
szolgáltató könyvtárnak a társulás részéről történő megbízásával a feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, 
Gátér, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás. 
- Érintett lakosságszám: 7 621 fő (16,28 %)” 
 

„2.1.7. Közművelődési feladatok Társulás által történő ellátása a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ, mint szolgáltató intézménynek a Társulás ré-
széről történő megbízásával a feladatellátásra. 
- A feladatellátásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöp-
jakab, Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaal-
pár. 
- Érintett lakosságszám: 46 801 fő (100 %)” 

 

„2.2.2. Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás  
- Alapítás éve: 2005. 
- Székhely: Kiskunfélegyháza 
- Társulásban résztvevő önkormányzatok: Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Kis-

kunfélegyháza, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás 
- Érintett lakosságszám: 40 545 fő, (86,63 %)” 
 

2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kiskunfélegy-
házi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás  
I. fejezet 4. pontjában, valamint a III. fejezet 2. pontjában a 2011. január 1-ei lakosság-
szám-adatok kerüljenek feltüntetésre a lakosságarányok újraszámolásával. 

 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
Határidő:  2011. december 22. 

 
 
VII. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla   az Alfa ’94. Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a „Teleház felújítás” pályázat adminisztratív költségeihez 28.529,-Ft összegű támo-
gatást biztosítani szíveskedjenek. 
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Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az Alfa ’94. Szabadidős Klub 28.529,-Ft összegű anyagi támo-

gatását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal. 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
142/2011.(11.30.) önkormányzati határozata 
Alfa ’94. Szabadidős Klub 
anyagi támogatása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa ’94. Szabadidős Klub részére 
28.529,-Ft összegű támogatást biztosít, a Teleház felújítására benyújtott pályázat pénzügyi 
bonyolításának ellentételezésére.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi költségvetés „egyéb támogatások” jogcímen 
biztosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) 
Csáki Béla: az 1992. évi LXV. tv. (Ötv) 37. §.(1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a 3000-

nél kevesebb lakosú településen a polgármesteri tisztség főállásban és társadalmi megbí-
zatásban is betölthető, mely alapvetően választással jön létre. Mind az Ötv., mind az 
1994. évi LXIV. Tv. rendelkezik arról, hogy a megbízatás időtartamán belül a képviselő-
testület egy alkalommal a polgármester egyetértésével megváltoztathatja a polgármesteri 
tisztség betöltésének módját. A Pttv. Szerint az SZMSZ módosításával a képviselő-
testület a társadalmi tisztségű megbízatást főállásúra változtathatja, de annak sincs aka-
dálya, hogy az Ötv-ben rögzített egy alkalom során a változás ellenkező irányú legyen, 
azaz a főállású jogviszony helyett társadalmi megbízatásban lássa el a polgármester a 
feladatait. A PTTv. 29. §. 3. bek. b. pontja szerint ez esetben a polgármester foglalkozta-
tási jogviszonya szűnik meg közös megegyezéssel a megegyezés szerinti napon, amely 
nem jelenti a polgármesteri tisztség megszűnését is, hiszen az a választással jött létre.  

 
 Arra kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a foglalkoztatási jogviszonyom 2011. decem-

ber 9. napjával történő megszűnéséhez hozzájárulni szíveskedjék, és december 10-től a 
polgármesteri feladatok ellátását társadalmi tisztségben végezhessem. 

 Indok: 2011. december 10-től nyugdíjba szeretnék menni. Az új helyzetben a díjazást a 
képviselő-testület határozza meg a Pttv.-ben foglalt lehetőségek szerint. 

 
 Kérem pozitív döntésüket.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismertetném a határozat-tervezetet. 
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1.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csáki 
Béla polgármester főállású foglalkoztatási jogviszonya 2011. december 9. napjával 
közös megegyezéssel megszűnjön Ezt követően Csáki Béla ezen tisztség ellátását 
társadalmi megbízatású polgármesterként végzi. 

2.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2011. december 10-től 20.000,-Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy a polgármesteri tisztség betöltése 
módjának megváltoztatása szükségessé teszi az SZMSZ módosítását is, amely a decem-
beri ülésen kerül előterjesztésre.  
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Bakró Tibor: a polgármester úr jogköre ugyanúgy megmarad, csak a javadalmazásában lesz 
változás? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, ugyanúgy képviseli az önkormányzatot, mint eddig. 
 
Csankovszki Tibor: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: személyes érintettségemet bejelentem, és a döntéshozatalban nem kívánok részt 

venni.  
 
Csankovszki Tibor: szavazásra terjesztem elő, hogy Csáki Béla polgármester 2011. decem-

ber 10-től a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban látja el.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
143/2011.(11.30.) önkormányzati határozata 
Csáki Béla polgármester társadalmi megbízatása 

HATÁROZAT 

 
1.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csáki 

Béla polgármester főállású foglalkoztatási jogviszonya 2011. december 9. napjával 
közös megegyezéssel megszűnjön Ezt követően Csáki Béla ezen tisztség ellátását 
társadalmi megbízatású polgármesterként végzi. 

2.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2011. december 10-től 20.000,-Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Felelős: Csankovszki Tibor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
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Csáki Béla: Tájékoztatások: minden évben megrendezésre kerül az óévbúcsúztató ünnep-
ség. A kérdésem az lenne, hogy megtartsuk-e ezt a hagyományt? Ha igen, akkor ennek 
tervezett időpontja 2011.december .21-én, 13,00 órakor lenne a Teleházban. 

 
A képviselő-testület többsége támogatja az óévbúcsúztató ünnepség megrendezését, melynek 
időpontja 2011. december 21. 13,00 óra.  
 
Csáki Béla:  van-e további kérdés, észrevétel? 
 

VIII. 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                            
                                                                                                                                                                                                    


