
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én 

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, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
 
NAPIREND: 
 
  1./  SZMSZ rendelet módosítása 
  Előadó: Jegyző 
 
 2./  A települési ivóvíz szolgáltatás díjának megállapítása 
  Előadó: Jegyző 

 
3./ A települési szilárd hulladék és folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
4./ Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
  Előadó: Jegyző 
 
5./ A 2012. évi munkaterv elfogadása 
     Előadó: Jegyző 
 
6./ Beszámoló a társulások működéséről 
     Előadó: Polgármester 
 
7./ A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai 

között a „gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására” létrejött megállapodás mó-
dosítása 

 Előadó: Polgármester 
 
8./ Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött 

megállapodás a földhasználati jogról 
 Előadó: Polgármester 
 
9./  Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 
10./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
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11./  Interpelláció 
 
12./  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 Editet felkérni.     

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

I.  NAPIREND:  SZMSZ rendelet módosítása 
 

Csáki Béla: az SZMSZ módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom 
a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet Jegyző Asszonynak. (1.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismertetem az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-

ról szóló rendelet módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2011. (XII.14.) rendeletét 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(V.25.) számú rendele-
tének módosításáról  

 
 
 

II. NAPIREND: A települési ivóvíz szolgáltatás díjának megállapítása 
 
Csáki Béla: a települési ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet 

a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 
(2.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjára és alapdíjára 4,48 %-os 

mértékű díjemelést irányozott elő a BÁCSVÍZ Zrt. A díjemelés mellett a jövő évben az ál-
talános forgalmi adó kulcsának emelkedésével is számolni kell, amely szintén a lakossági 
fogyasztói kört terheli. A terhek csökkentése érdekében a BÁCSVÍZ Zrt a 2 %-os ÁFA 
kulcs-emelkedés által okozott díjnövekedést átvállalja. A díjemelés mértékét a képviselő-
testület az elmúlt ülésen határozatban elfogadta. Ennek alapján elkészítettem a rendelet-
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tervezetet, amely a hatósági árat tartalmazza, ugyanis a kedvezményes lakossági díjat a 
rendelet mellékletét képező megállapodásban kell rögzíteni.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítását.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2011. (XII.14.) rendeletét 

az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
8/2006.(VIII.10.) ök. rendelet módosításáról 

 
 

 
III.NAPIREND: A települési szilárd hulladék és folyékony hulladék szolgáltatás dí-

jának felülvizsgálata  
 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttmű-

ködés 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjakra vonatkozó előterjesztést a kép-
viselők megkapták.  Az előterjesztésben szerepel, hogy 6,48 %-os emelést fogadtak el, 
amely 2,97,-Ft/l egységárat jelent. Ha a képviselő-testület nem fogadja el az emelés mér-
tékét, akkor a régi ár és az új ár közötti különbözetet az önkormányzaton hajtják be.  

 A közszolgáltatást végző cég továbbra is szorgalmazza a 110 literes edényekre történő 
szerződés kötését és kötelezni akarják az önkormányzatokat arra, hogy a rendeleteket en-
nek megfelelően módosítsák. A Konzorciumi határozatban külön figyelemfelhívást is tet-
tek, mely így szól: „Azon fogyasztók, akik fogyasztási szerződést eltérő űrmértékű edény-
zetre nem kötnek, a díjfizetési kötelezettsége a 110 literes űrmértékű edényzetre jelen ren-
deletben meghatározott díjnak a megfizetésére terjed ki.” Természetesen rendeletünkbe 
ezt nem építettük be, csak a díjemelést tartalmazza. Mivel a szolgáltató ebbe nem nyug-
szik bele, valószínűleg díjeltérítést fog kidolgozni.  

 Ugyanezen határozatban rögzítve van az is, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
várhatóan 2012. január 01-től hatályba lépő változásai a mai napig nem ismeretesek. Az 
elkészített díjkalkuláció a törvényváltozás végleges, hatályba lépő módosítása után vál-
tozhat. (3.sz. melléklet)  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: ha ilyen kevés bevétel van a hulladékból, akkor a szolgáltató miért nem csök-

kenti a gépparkot, személyzetet, apparátust stb.? 
 
Csáki Béla: a pályázatban ilyen összetételű működtetéshez adták a pénzt. Nem lehet keve-

sebb gép, mint amennyi a pályázatban szerepel. A gépekkel piaci alapon is próbálnak dol-
gozni, hogy a kapacitást minél jobban kihasználják, nemcsak a lakossági kommunális hul-
ladékot szedik, hanem ipari vállalatoktól, cégektől is.  

 
Seres István: a rendeletben a 120 literes kuka díja is ki van emelve. Kik használnak ilyen 

méretű kukát? 
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Csáki Béla: intézményeinknél, a hivatalnál, orvosi rendelőnél ekkora méretű edényzet van, és 

néhány család is ilyen méretű kukára kötött szerződést.  
  
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára vonatkozó 

ajánlat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
162/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
a 2012. évi hulladékkezelési közszol- 
gáltatás díjára vonatkozó ajánlat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárd-
hulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés 2012. évi hulladékkezelési közszolgáltatói 
díjakra tett ajánlatát (2,97 Ft/liter) elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  2011.12. 31. 
 
 
Csáki Béla: a hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelező az önkormányzatnak meg-

szervezni a települési folyékony hulladék közszolgáltatást, illetve az érintetteknek kötele-
ző igénybe venni. Ezek közé a kötelezettségek, közé tartozik, hogy évente a szolgáltatás 
díjának maximált összegét meg kell határozni. A BÁCSVÍZ ZRT. által készített jelentés-
ben a fogadás, ártalmatlanítás tervezett díja 452,-Ft/m3 + ÁFA, az áthárított vízterhelési 
díj – melyet jogszabály ír elő – 18,-Ft/m3 + ÁFA. Ez összesen 452,-Ft/m3 + ÁFA. A fo-
lyékony hulladék szállítást Csíkos Ferenc vállalkozó végzi. Az ő ajánlatában a folyékony 
hulladék elszállítására tett díj-javaslat 1.900,-Ft/m3 + ÁFA. (4. sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a folyékony hulladék szolgáltatás díjára vonatkozó ajánlat elfo-
gadását.  

 
 A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
163/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
A települési folyékony hulladék szolgáltatás 
díjának felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete 2012. évre vonatkozó települési folyékony hulladék 
szállítási, fogadási és vízterhelési – árajánlatban szereplő - díjakat,  mint a szolgáltatás 2012. 
évi maximált díjait elfogadja.   
 
 
Csáki Béla: mivel közszolgáltatásról van szó, így a települési szilárd és folyékony hulladék 

szolgáltatás díját rendeletben kell meghatároznunk. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Er-
zsébet  jegyző asszonynak.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a korábban elfogadott határozatok alapján a szilárd hulladék 

közszolgáltatás egységnyi díjtétele 2,97,-Ft/liter + ÁFA/ürítés. A folyékony közszolgálta-
tás ellátásáért a szállító szolgáltatót megillető maximált szállítási díj 1.900,-Ft + ÁFA/m3. 
A fogadási díj 452,-Ft/m3, melyet 18,-Ft/ m3 vízterhelési díj és ÁFA terhel.  Ismertetem 
mindkét rendelet-tervezetet. (5. sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról, vala-

mint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadá-
sát.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

12/2011. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló 13/2008.(09.17.) ök. sz. rendelet, vala-

mint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 10/2004. (06.17.) Ök. sz. rende-
let módosításáról  

 
 
 

IV.NAPIREND: Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
 

Csáki Béla: az intézményi térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. 
Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szolgáltatónk a Szikra-Vill Kft. az általános iskolai és óvodai 

étkeztetés tekintetében 5 %-os áremelést tart szükségesnek a 2012-es évben. Ez elsősor-
ban az energiaköltségeknek, a bekövetkezett áremelkedéseknek és az inflációnak a követ-
kezménye. Ismertetem a rendelet-tervezetben szereplő díjakat, amelyek nettó árakat tar-
talmaznak. (6.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a SZIKRA-VILL KFT. által közölt intézményi étkezte-

tés 2012. évi normájára vonatkozó javaslatot.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
164/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
az intézményi étkeztetés 2012. évi normájának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a SZIKRA-VILL KFT. által közölt, az intézményi ét-
keztetés 2012. évi normájára vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2012. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet 

megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2011. (12.14.) számú önkormányzati rendelete 
a 2012. évi intézményi térítési díjakról 

 
 
 
V.  NAPIREND:  A 2012. évi munkaterv elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2012. évi munkatervről készült anyagot a képviselők megkapták. Megkérde-
zem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
(7. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a 2012. évi munkatervet az előző évek, valamint az előírt fel-

adatok alapján állítottuk össze. Ha van valamilyen javaslat, akkor természetesen beépítjük 
a munkatervbe. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2012. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
165/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
A 2011. évi munkaterv elfogadásáról 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervet elfogadja. 
 
 
 
VI.  NAPIREND:  Beszámoló a társulások működéséről 
 

Csáki Béla: a társulások működéséről, illetve munkájáról szóló beszámolót a képviselők 
megkapták. Ebben az anyagban az Intézményi Társulásról nem esik szók, ezért néhány 
gondolattal ezt kiegészíteném. (8.sz. melléklet) 

 
 2007-ben jött létre Jakabszállás-Fülöpjakab közoktatási Intézményfenntartó Társulás. A 

Társulási Tanácsnak mindkét testületből 2-2 tagja van és a polgármesterek. Elmondható, 
hogy nagyon jó munkakapcsolat van mind az intézmények, mind, pedig a hivatalok kö-
zött. A Társulási Tanács szükség szerint ülésezik, de legalább évente 2 alkalommal. 

 
A társulásokkal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? 
 

Polyák Tibor: az ágazati operatív programoknál csak Bugac és Kiskunfélegyháza szerepel. 
Ezek milyen jellegű pályázatok voltak. 

 
Csáki Béla: ezeknél a KEOP-os pályázatoknál, - mely a Környezet, Energia Operatív Prog-

ram rövidítése - határt szab az önerő mértéke, továbbá olyan munkaszervezettel kellene 
rendelkezni, aki csak ezzel foglalkozik.   

 
Seres István: „Ne légy Jeti!”című rendezvénysorozat pályázaton 45 millió forintot lehetett 

nyerni. Ezt mire lehetett felhasználni?  
 
Csáki Béla: konkrétan én sem tudom. Következő ülésre megkérdezem a Kistérségi Munka-

szervezet vezetőjét és tájékoztatni fogom a képviselőket.  
 
Polyák Tibor: a Kistérségi Nyugdíjas Klubok IV. Kulturális Találkozója lesz Fülöpjakabon 

megrendezve? 
 
Csáki Béla: igen. 
 
Seres István: a házi segítségnyújtást nem kistérségen belül oldjuk meg? 
 
Csáki Béla: nem, mert úgy sokkal költségesebb lenne. Kezdetektől fogva önállóan oldjuk 

meg. 
 
Seres István: a turizmus feladatellátást mire tudja Fülöpjakab felhasználni? 
 
Csáki Béla: ebben a társulásban benne vagyunk, de nincs olyan téma, amiben együtt tudunk 

működni, illetve be tudunk kapcsolódni.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységéről, a társu-
lási célok megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
166/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzati társulások  
működéséről szóló beszámoló 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati társulások 
2011. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

VII.  NAPIREND:   A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lás tagönkormányzatai között a „gyermekjóléti szolgáltatás fel-
adatok ellátására” létrejött megállapodás módosítása 

 
 
Csáki Béla: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagönkor-

mányzatai között a „gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására” létrejött megállapodás 
módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. (9. sz. melléklet) 

 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: Bugac ebben a társulásban nem vesz részt? 
 
Csáki Béla: a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást Bugac önállóan oldja meg.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
167/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
Társulási Megállapodás módosítása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a tagönkormányzatok és 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a ’gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátá-
sa’ tárgyában létrejött megállapodás III. számú módosítását. 
Fülöpjakab Község Önkormányzata nevében felkéri a Polgármestert 2012. január 1-jei hatály-
lyal annak aláírására. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 

 
 
 
VIII.  NAPIREND: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányza-

ti Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról 
 

 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással 

kötött, földhasználati jogról szóló megállapodást a képviselők megkapták. (10. sz. mellék-
let) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: a biostabilitálás a szerves hulladék szétválogatását jelenti? 
 
Csáki Béla: igen. 
 
Seres István: a szerződés 5. pontja úgy szól: „A földhasználati jog megszűnése esetén az 

építkező az általa létesített berendezéseket stb. elviheti, követelheti továbbá a földhaszná-
lati jog megszűnésekor értékbecslő által megállapított forgalmi éréken az elvégzett érték-
növelő beruházásai megtérítését.” Ez azt jelenti, hogy ha megszűnik a földhasználati jog, 
akkor még nekünk kell majd fizetni? 

 
Csáki Béla: nem azért hozzák létre a felépítményt, hogy utána megszüntessék. 
 
Polyák Tibor: a szerződés szerint a földtulajdonos és az épülettulajdonos ugyanaz? 
 
Csáki Béla: igen mindkét ingatlannak az önkormányzatok a tulajdonosai.  
 
Seres István: ez a hulladékos társulás mindig nagyon sumák volt, ezért én most is attól tartok, 

hogy becsapják az önkormányzatokat.  
 
Csáki Béla: ez egy teljesen másik szervezet. Én nem látok benne veszélyt, hiszen az épület-

nek és a földnek ugyanaz lesz a tulajdonosa. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ki lesz az építkező? 
 
Csáki Béla: az összes önkormányzatból álló társulás. 
 



 10 

 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a földhasználati jogról szóló megállapodás elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
168/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
Földhasználati jogról szóló megállapodás elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött földhasználati jogról szó-
ló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az ön-
kormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
közötti földhasználati jog alapításáról szóló előszerződést és a feltételek teljesülése esetén az 
ennek alapján megkötendő végleges szerződést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés és annak feltételei teljesü-
lése esetére a végleges földhasználati szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 

1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Csáki Béla polgármester 
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
4. Irattár 
 

 
IX.  NAPIREND: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tár-

sulási Megállapodásának módosítását a képviselők megkapták. (11. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormány-

zati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
169/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
Társulási Megállapodás módosítása 
 

 
H A T Á R O Z A T 

 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú 
módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 

A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 

Határidő: azonnal             
Felelős:   Csáki Béla polgármester            
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 

1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Csáki Béla  polgármester 
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
4.   Irattár 
 

 
 

X.  NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz kap-

csolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő biztosításáról készült előterjesz-
tést a képviselők megkapták. (12. sz. melléklet) 
 A Bácsvíz Zrt. tulajdonos közgyűlése határozatban rögzítette, hogy az önerőt biztosítja, 
és azt valamilyen formában átadja az önkormányzatoknak.  
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő az ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő 
Alap pályázatához szükséges önerő biztosítását 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
170/2011.(12.14.) önkormányzati határozata 
Eu Önerő Alap pályázatához önerő biztosítása 
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H A T Á R O Z A T 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-
javító programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csáki Béla polgármester 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy, dönt, hogy a KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0023 jelű pályázat 52.398.738.- Ft összegű nem elszámolható 
költségelem részeként a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás IV. fejezetében elfogadott elvek 
alapján 77.303.- Ft összeget a pályázat Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában 
foglalt ütemezés szerint költségvetésében biztosít.  

2. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kék-víz” Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által önerő támogatás 
céljából benyújtandó pályázathoz az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik 
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának 
rendjéről szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet alapján a határozat mellékletét képező 
nyilatkozatot teszi.  

3. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla 
polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- A Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány által benyújtott „Községi Szabadidőpark” pá-
lyázat elszámolása során 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, amelyet elfogadtak.   

- Tanyaprogram keretében (500.000,-Ft értékben) utánfutó beszerzésre benyújtott pá-
lyázatunk nyertes lett. 

- 2011. december 20-án a „Fenntartható, fejlődéses projektet” bonyolító szervezet tisz-
telettel várja összejövetelére a képviselőket. 

 
Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
Xi.  NAPIREND: Egyebek 

 
1.) 
Seres István: falu karácsonyfája nem lesz felállítva? 
 
Csáki Béla: a hivatal udvarában lévő fára tettük fel a fényfűzért, külön nem állítottunk fel a 

községben. Ennek két oka van: egyrészt, mert a karbantartó, aki ezt a munkát összefogná 



 13 

betegállományban van, másrészt pedig anyagi megfontolásból sem akartunk 5-6 méteres 
fát vásárolni.  

 
 
2.) 
Seres István: a vásárolt kőből melyik földútszakasz lett megjavítva? 
 
Csáki Béla: Lantos Edit féle lapos és a Herke-tó környéki útszakasz. Sajnos egyenlőre csak 

ennyire futotta. 
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
 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  

 


