
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodási főelőadó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 

 2./  A települési ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
  Előadó: Jegyző 

 
3./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról. 
     Előadó: Jegyző 
 
4./ Beszámoló a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban részesülők helyzet-

ének felülvizsgálatáról 
  Előadó: Jegyző 
 
5./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
6./  Interpelláció 
 
7./ 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 és Szénási Zoltánné képviselők jelezték, hogy a mai 
ülésen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtár-
gyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.   
  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-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 elő-
terjesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Megkérdezem Gyöngyösiné 
Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kér-

désekre válaszolok. 
 
Seres István: a bevételeknél és a kiadásoknál is szerepel a „rendőrség támogatása” címen 

130.000,-Ft összeg. Ez milyen támogatás? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdítására létreho-

zott Alapítvány az önkormányzaton keresztül támogatta a kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányságot. Ezen az összegen – előzetes szerződés alapján – riasztót vásároltunk, és esz-
közként a rendőrség részére átadtunk.   

 
Seres István: mit takar a reklámozási tevékenységre adott 5 millió forint? 
 
Csáki Béla: egy nemzetközi árufuvarozással foglalkozó céggel kötött szerződést az önkor-

mányzat. A vállalkozás gépjárművein elhelyezte a településünket népszerűsítő matricát. .  
 
Seres István: az ÁMK működési támogatás csökkentése -419 eFt, az iskola gázszolgáltatás 

többlet költség 419 eFt. Ez mit jelent? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a kecskeméti kistérségtől az ÁMK működésére több pénzt 

kaptunk, melyet a legutóbbi (decemberi) társulási ülésen adták át nekünk. Ezen összeget a 
mi költségvetésünkön is át kell vezetni. Tehát ennyivel kevesebbet kell adni az ÁMK mű-
ködéséhez. Az iskola költségvetését áttekintve láttam, hogy az iskola gázszolgáltatásánál 
erre a költségre szükség van, ezért nem helyeztem tartalékba.  

 
Seres István: az iskolánál és óvodánál megtörtént a fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, rá-

adásul hideg sem volt, akkor nem értem miért nem elegendő ide a tervezett összeg?   
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: éves költségvetést nézünk, és az év nagy része az előző hideg 

télről szól, tehát az ott képződött magasabb számlák miatt nem lett elég, az ide tervezett 
összeg. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a fűtéskorszerűsítés ősszel történt, a megtakarításokat csak a 

2012-es évben tapasztalhatjuk meg.  
 
Seres István: én akkor sem értek egyet azzal, hogy a 419 eFt-ot ide fordítottuk, és nem he-

lyeztük tartalékba.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel a költségvetési rendelet módosításával kapcso-

latban? 
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Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosí-
tását. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotja:  

 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2011. (I.25.) ök. sz. rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a 2/2011. (II.15.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 
az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

 
II. NAPIREND:  A települési ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése 
 

Csáki Béla: megkérem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy ismertesse a tele-
pülési ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a BÁCSVÍZ Zrt. tájékoztatatta az önkormányzatot arról, hogy 

víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 2012. január 1-jétől  maximálta a vízszolgáltatók 
által bevezethető díjemelés mértékét bruttó 4, 2 %-ban, nettó 2,56 %-ban. Ezzel egyidejű-
leg megszűnt az önkormányzatok díjhatósági jogköre, mert a törvényi rendelkezés alapján 
az árak megállapításának joga a továbbiakban a minisztert illeti meg. Ez alapján a képvi-
selő-testület  2011. december 14-én hozott „A települési ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló” 
rendeletét hatályon kívül kell helyezni. Ismertetem a rendelet-tervezetet. (2.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 

Szavazásra terjesztem elő a települési ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon 
kívül helyezését.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  

 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2011. (I.25.) ök. sz. rendelete 

A települési ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 
 
III. NAPIREND:  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról. 

 
Csáki Béla: a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló anyagot a képviselők meg-

kapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kí-
vánja-e kiegészíteni? (3.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az anyagot kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre 

válaszolok.   
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Csankovszki Tibor: a készülő új önkormányzati törvénnyel kapcsolatosan vannak-e már 

konkrétumok? 
 
Csáki Béla: ezzel kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy 2013. január 1-jével a 2000 

lélekszám alatti településeknél az önálló hivatalok megszűnnek.  A kiegészítő  jogszabá-
lyok, amelyek már konkrétumokat is tartalmaznak csak tavasz végére, kerülnek kidolgo-
zásra. Az új önkormányzati törvénnyel kapcsolatos változásokra az egyebekben szeretnék 
visszatérni.  

 
Csankovszki Tibor: e bizonytalanság ellenére várható-e, hogy a megüresedett helyre új dol-

gozót vesznek fel? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: megnézzük, hogy a megüresedett álláshelyet milyen költség-

kímélő megoldással tudjuk ellátni. 
  
Csáki Béla: összességében én azt gondolom, hogy a hivatal munkájával a lakosság elégedett. 

Az ügyintézők és a Jegyző Asszony is készséggel állnak az ügyfelek részére. A hivatali 
munkán kívül aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken, továbbá pályázatok elké-
szítésében, amely hozzáértést, komoly körültekintést és igen sok plusz munkát igényel. A 
képviselő-testület nevében is szeretném megköszönni a pályázat készítésében résztvevő 
személyek munkáját.   

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy a Szabadidő 

Park pályázat elszámolására beadott fellebbezésünket elfogadták. A lehívott összegből 
visszatartott 7 %-ot is jogosnak ítélték meg számunkra.  

   
 Szavazásra terjesztem elő a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
1/2011. Kt. sz. határozata 
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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IV. NAPIREND:  Beszámoló a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban 
részesülők helyzetének felülvizsgálatáról 

 
 
Csáki Béla: a pénzbeli szociális ellátások felülvizsgálatáról készült előterjesztést a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (4.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 

válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: a rendelkezésre állási támogatás és a foglalkozást helyettesítő támogatás 

között mi a különbség?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a korábbi RÁT neve szeptembertől foglalkozást helyettesítő 

támogatás lett. Tavaly ennek összege 28.500,-Ft/hó volt,  ez 2012. január elsejétől 
22.800,-Ft-ra, az öregségi nyugdíjminimum 80 %-ára csökkent.  

 
Seres István: ki jogosult a foglalkozást helyettesítő támogatásra? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a RÁT-ra, tehát 

jövedelemtől is függ és a támogatáshoz minden évben igazolni kell a 30 napos munkavég-
zést, amely lehet közfoglalkoztatás, vagy bármilyen munkahelyen letöltött idő, esetleg 
közérdekű önkéntes tevékenység vagy háztartási munka.  

 
Seres István: mit jelent a háztartási munka? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: háztartási alkalmazottak azon személyek, akik máshol, beje-

lentve háztartási munkát végeznek. Pl. bejárónő  
 
Seres István: az önkéntes tevékenységet ki igazolja? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a közérdekű önkéntes tevékenységet a fogadó szervezet által 

kiállított igazolással lehet igazolni. 
 
Seres István: 2012. január 1-jétől a normatív lakásfenntartási támogatás teljes egészében 

jegyzői hatáskörbe került? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen.   
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a pénzbeli szociális ellátások felülvizsgálatáról készült beszá-

moló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2/2011. sz. határozata 
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Beszámoló a pénzbeli szociális  
ellátások felülvizsgálatáról 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a szociális, illetve a 
gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban részesülők helyzetének felülvizsgálatáról készült beszá-
molót.  
 
 

V. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a BKM-i Rendőr-főkapitányság  azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a körzeti megbízott RB 71-57 Skoda Octavia típusú szolgálati gépjármű javítási 
költségeihez  20.000,-Ft  összegű támogatást biztosítani szíveskedjenek. Én javaslom a 
támogatás megállapítását.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Rendőr-főkapitányság részére egyszeri 20.000,-Ft ösz-
szegű támogatás megállapítását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
3/2012. Kt. számú határozata 
Rendőrség részére anyagi támogatás 
megállapítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a BKM-i Rendőr-főkapitányság részére, a körzeti 

megbízott RB 71-57 Skoda Octavia típusú szolgálati gépjármű javítási költségeihez  20.000,-
Ft  összegű támogatást biztosít. 

A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2012. évi költségvetésének „Egyéb 
támogatások” terhére biztosítja.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2.) 
 
Csáki Béla: a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy a Polgári Védelem Kiskunfélegyházi Kirendeltség működési költségei-
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hez 20.000,-Ft összegű anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. Én javaslom a tá-
mogatás megállapítását.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére egyszeri 
20.000,-Ft összegű támogatás megállapítását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
4/2012. Kt. számú határozata 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kiskunfélegyházi Polgárvédelmi Kirendeltsége által benyújtott 
egyszeri támogatás kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Kiskunfélegyházi Polgárvédelmi Kirendeltsége részére egyszeri 20.000.-
Ft támogatást állapít meg.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: a Szabadidő Parkban szükség lenne a villamos energia teljesítmény növelésére 1 

x 32 A-ről 3 x 32 A-ra, hiszen rendezvények alkalmával a rendszer nem bírja el a nagyobb 
teljesítményeket. A 3 fázis kiépítésére kértünk árajánlatot az EDF DÉMÁSZ-tól. Tervei-
ben úgy szerepel, hogy kiépítenek egy új hálózatot, ami mellett biztosítani tudják a 3 x  32 
A-t. Ebből 1 x 32 A teljesítményért nem kell fizetnünk a fennmaradó teljesítmény költsé-
ge, pedig 64 x 3.600,-Ft, azaz 230.400,-Ft + Áfa.  

 
 A kiépítés – a leírás alapján - a következőképpen történne:  „Fülöpjakab, 283-013 új te-

lekosztás kunszállási út mellett OTRL állomástól új áramkört kell indítani. A transzformá-
tor állomás KIF elosztó szekrényébe új biztosító lécet kell telepíteni, majd az út túloldalán 
kell új hálózatot létesíteni kb. 85 m hosszon 4 x 95 + 25 mm2 NFA2X vezetékkel a meglévő 
14. sz. fa oszlopig……”  

 A kiépítést követően az új hálózaton lehetőség lenne a kerékpárút közvilágítását is megol-
dani. Mi erről a képviselők véleménye? 

 
Seres István: a faoszlopok helyére betonoszlopok kerülnek? 
 
Csáki Béla: az árajánlat alapján igen.  
 
Bakró Tibor: mindenképpen támogatom a hálózat kiépítését, hiszen megoldódna a kerékpár-

út közvilágítása is.  
 
Polyák Tibor: egyetértek az elhangzott javaslattal. Mennyi a kiépítés átfutási ideje? 
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Csáki Béla: biztosan nem rövid idő. Szerintem minimum félév, de inkább több.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja támogatja a Szabadidő park többlet villamos teljesítményé-
hez szükséges hálózat kiépítésének megrendelését.  
 
 
4.) 
Csáki Béla: a Fadomino Kft. azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a „mező-

gazdasági utak fejlesztése jogcím” keretében nyújtandó támogatás igénybevételével az 
önkormányzat tulajdonában lévő Fülöpjakab külterület 0235 hrsz-ú út kőszórással történő 
stabilizációjához hozzájárulni szíveskedjenek. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Polyák Tibor: ehhez az önkormányzatnak nem kell anyagi támogatást biztosítania? 
 
Csáki Béla: nem. Sikeres pályázat esetén a beruházás 75 %-át kapja meg, fennmaradó 25 % 

önerőt a vállalkozó biztosítja.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja hozzájárul a „mezőgazdasági utak fejlesztése jogcím” 
keretében nyújtandó támogatás igénybevételével az önkormányzati tulajdonban lévő Fülöpja-
kab külterület 0235 hrsz-ú út kőszórással történő stabilizációjához.  
 
 
5.) 
Csáki Béla: a kanyarban a kerékpárút keresztezi az Izsáki utat, esténként nagyon balesetve-

szélyes, mivel nincs kivilágítva. A lakosok szóbeli kéréssel fordultak a képviselő-
testülethez, hogy lehetőség szerint, a fent említett helyre lámpatestet szereltessen fel. Mi 
erről a képviselők véleménye, javaslata? 

 
Polyák Tibor: szerintem mindenképpen indokolt lenne, hiszen a kerékpárút az említett he-

lyen több ízben (Termózesék előtt és a Kanyarban is) keresztezi az Izsáki utat. Mindkét 
helyre indokolt lenne a lámpatest felszerelése.  

 
 Mivel a kerékpárút Izsáki úti kereszteződése érinti Kunszállást is, ezért velük közösen 

kellene megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy ez Kunszállás Önkormányzatának is 
ugyanolyan érdeke. 

 
Seres István: egyetértek az elhangzott véleménnyel, továbbá nekem is az a javaslatom, hogy 

egyeztessünk Kunszállással is, hiszen nekik is ugyanolyan érdekük a Kanyari kerékpárút 
kivilágítása. Egyiket felszereltetik ők a másikat pedig mi, szerintem nem zárkóznak el a 
kéréstől.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a kanyarban két lámpatest felszerelésé-
re kér árajánlatot, továbbá megkérdezi Kunszállás Önkormányzatát a közös megvalósítás le-
hetőségéről  
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6.) 
Csáki Béla: 2011. decemberében az Országgyűlés elfogadta az Ötv.-t, amely igen jelentős 

változásokat hoz a kistelepüléseknek. Járások alakulnak ki, a 2000 lélekszám alatti telepü-
léseken megszűnik az önálló hivatal. Azonos járáson belül lehet közös hivatalt létrehozni. 
Ennek pontos tartalma viszont még nem ismert. Iskolai társulásunk és az orvosi ügyele-
tünk a Kecskeméti Kistérségen keresztül működik, egyéb esetben viszont – területileg - a 
Kiskunfélegyházi kistérséghez tartozunk. A szempontokat és az érdekeket megvizsgálva 
kértük a Kecskeméti járáshoz történő csatlakozást, illetve járásváltást, melyet január 20-ig 
kellett jelezni. Ez egyenlőre egy véleménynyilvánítás, tehát ha a képviselő-testület és a fa-
lu lakossága nem ért ezzel egyet, akkor ezt a szándékot vissza lehet vonni.  

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Polyák Tibor: Fülöpjakab „önállóságát” Kiskunfélegyháza és Kunszállás irányába nem iga-

zán tudjuk megtartani. Úgy gondolom Kecskemét Térségnek kevésbé van szüksége Fülöp-
jakab Község bekebelezésére, mint Kiskunfélegyházának. Én egyetértek és támogatom a 
járásváltást.  

 
Bakró Tibor: számomra sem kérdés, hogy merre „kacsingassunk””. Kunszállás és Félegyhá-

za felé semmiképpen. Véleményem szerint is a legjobb megoldás a Kecskeméti Járáshoz 
való csatlakozás lenne.  

 
Csankovszki Tibor: úgy gondolom Kecskemét Térségének nem érdeke a község ellehetetle-

nítése, az oktatás megszüntetése, ezért én is jobb megoldásnak tartom a Kecskeméti Tér-
séghez való csatlakozást.  

 
Seres István: véleményem szerint közlekedési szempontok miatt a legjobb megoldás a kun-

szállási társulás lenne. Kiskunfélegyházához való csatlakozást egyáltalán nem támogatom, 
Bugac felé pedig nagyon rossz a közlekedés, az idős emberek oda egyáltalán nem tudnak 
majd eljutni. 

 
Polyák Tibor: én úgy gondolom valamilyen szintű ügyintézés marad minden hivatalban, nem 

kell azért állandóan elutazni a gesztor önkormányzathoz.  
 
Csáki Béla: egyenlőre kár azon vitatkozni, hogy mennyit kell a lakosoknak utazni, hiszen 

egyáltalán nem ismert a kiegészítő jogszabály, nem tudjuk, mi marad helyi ügyintézés 
alatt és mi az amit teljesen elvisznek.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az idős emberek általában két ok miatt mozdulnak ki otthon-

ról. Az egyik a szociális a másik, pedig az egészségügyi ok. Egészségügyi ellátás tekintet-
ében Kecskeméthez kötődik Fülöpjakab lakossága, ami eddig – pl utazás, ellátás minősége 
stb. - nem okozott különösebb gondot. A másik dolog a szociális ügyintézés, amit eddig 
helyben intéztek az idős emberek. Én úgy gondolom, hogy ez továbbra is így marad, hi-
szen a törvény úgy rendelkezik, hogy a helyben történő folyamatos ügyintézést biztosítani 
kell. A közép- és fiatal korosztálynak a változás különösebb gondot nem fog okozni, hi-
szen ők sokkal mobilabbak, nekik már a 20-25 km nem távolság   
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Csáki Béla: egy falugyűlés keretében a lakosság véleményét is ki tudnánk kérni, és esetlege-
sen, ha találunk olyan személyt, aki a fenti dolgokról bővebb, részletesebb tájékoztatást 
tudna adni, akkor erre is sor kerülhetne a fórumon. Mi erről a képviselők véleménye? 

 
Seres István: addig még nincs kidolgozva a kiegészítő jogszabály addig kár a lakosságot ösz-

szehívni. Mindenki a részletekre lenne kíváncsi, amiről viszont még senki semmit sem 
tud. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a lakosság tájékoztatására szükség van, mert az sokkal jobb, 

ha nem megrémítik őket, hanem tárgyilagosan tájékoztatják. Ennek egyik legjobb formája 
a falugyűlés lenne.  

 
Csáki Béla: időpontra nekem a következő a javaslatom: 2012. február 27. hétfő, 17,00 óra? 

Helye: Teleház. Van-e más vélemény, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Falugyűlés 2012. február 27-ei, 17,00 órai kezdettel történő 
megszervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
5/2012. számú határozata 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2012. február 27-én, 17,00 

órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 
NAPIRENDJE:   1./  Tájékoztató azokról a jogszabály-változásokról, amelyek meg-

határozzák a település jövőjét (új önkormányzati törvény, köz-
nevelésről szóló törvény, a közigazgatás területi átszervezése) 

 
 2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről, és a 

2012. évi tervekről, elképzelésekről 
                              
  3./  Egyéb kérdések, javaslatok 

 
 
 
7.) 
Csáki Béla: Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy februárban megkezdődik az IKSZT 

beruházás keretében az irodaház felújítása. A munkálatokat június végéig be kell fejezni.  
 
8.) 
Csankovszki Tibor: ismertetem a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló előterjesztést. (5.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
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Csáki Béla: személyes érintettségemet bejelentem, a döntéshozatalban nem kívánok részt 

venni. 
 
Csankovszki Tibor: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megál-

lapítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
6/2012. számú határozata 
Társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Béla társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2012. február elsejétől 193.250,-Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: 2012. február elsejétől folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Csankovszki Tibor: szavazásra terjesztem elő a társadalmi megbízatású polgármester költ-

ségátalányának megállapítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
7/2012. számú határozata 
Társadalmi megbízatású polgármester 
költségáltalányának meghatározása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csáki Béla társadalmi megbízatású 
polgármester  részére – az érintett kérésére – költségátalányt állapít meg, melynek összege 
2012. február elsejétől a tiszteletdíj 30 %-a, 57.975,-Ft/hó.  
 
Határidő: 2012. február elsejétől folyamatos 
Felelős: jegyző 
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VI. NAPIREND:  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 
 


