
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-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, 
 Szénási Zoltán az Alfa’94. Szabadidős Klub vezetője, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
 
NAPIREND: 

 
 

1./ Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül he-
lyezéséről  

 Előadó: Jegyző 
 

 2./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2011. évben 
   Előadó: Jegyző, Zsótér Ágnes a Kapocs Segítő Szolgálat munkatársa, 

 
3./ Tájékoztató az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről 
  Előadó: Szénási Zoltán klubvezető 

 
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. 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.  
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I. NAPIREND: Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek ha-
tályon kívül helyezéséről  

 
Csáki Béla: az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről készült előterjesztést és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. 
Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kiegészíti-
e?  

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

természetesen válaszolok. (1.sz. melléklet) 
 
 
Seres István: a temetőről és temetkezésről szóló rendelet milyen szabálysértési rendelkezést 

tartalmaz? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a temető használati rendjére vonatkozó szabályok vannak 

benne. Pl.: hol lehet a hulladékot, illetve a síremlékek bontásából származó hulladékot 
elhelyezni, kinek a kötelessége azt elszállítani… stb. Ezek megszegésére köt ki a rende-
let szabálysértési bírságot.  

 
Seres István: ha megszűnik a jegyző szabálysértési jogköre, akkor a jövőben ki fogja a sza-

bálytalanságokat elbírálni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2012. április 15-től 2012. december 31-ig a kormányhivata- 

lok, 2013. január 1-je után pedig a járási hivatalok.  
 
 Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy az önkormányzatnak, illetve a képvi-

selő-testületnek lehetősége van arra, hogy – magasabb szintű jogszabály által nem szabá-
lyozott - kirívóan közönségellenes magatartásokra 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírságot 
szabjon ki.  

 
Seres István: a település zöldterületének és a fák védelméről szóló rendeletben van szabá-

lyozva a fakivágási engedély. Ez jegyzői hatáskörbe maradt? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tudomásom szerint ez még nem változott, de 2013. január 1-je 

után jelentősen szűkül a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok köre.  
 
 Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezése-
inek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2012.(V.23.) önkormányzati rendelete 
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helye-

zéséről 
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II. NAPIREND: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásáról 2011. évben 

 
 
Csáki Béla: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült előterjesztéseket 

a képviselők megkapták. A Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intéz-
mény vezetője jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Megkérdezem Lovasné dr. 
Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kiegészíti-e? (2.sz. melléklet) 
 

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

 
Csankovszki Tibor: a gondozásban részesülő családok együttműködnek a családgondozó-

val?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a gyermekkel való probléma a szülői házban kialakult prob-

lémákból gyökerezik. Jellemzően könnyebb a gyerekkel való kommunikálás, illetve 
együttműködés, mint a szülőkkel. A szülő általában úgy próbál menekülni a kellemetlen 
szituációtól, hogy kerüli a kapcsolattartást. Amíg alapellátásban van egy gyermek, addig 
önkéntes a kapcsolattartás, tehát kötelezni sem lehet a szülőt. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy sajnos nagyon nehéz a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés.   

 
Csáki Béla: a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a Kapocs Szociális és Jogi Egészségügyi 

Intézmény látja el. 2011. november 1. óta pszichológiai és jogi tanácsadással is bővült ez 
az ellátási forma. A pszichológus minden hónap első csütörtökén 4 órában látja el ezt a 
feladatot.  

 A feladat ellátására lakosságszám arányosan állami normatíva igényelhető. Sajnos a KA-
POCS  által küldött kimutatás szerint a mi normatívánk nem fedezi a hozzájárulás mérté-
két, ezért az önkormányzatnak a hiányzó összeget pótolnia kell.  

 
Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló 

átfogó értékelés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
28/2012. önk. számú határozata 
A 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
munkáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról 
szóló átfogó értékelést elfogadja. 
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III. NAPIREND: Tájékoztató az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről 
 
 

Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről szóló előterjesztést a képviselők 
megkapták. Megkérdezem Szénási Zoltán klubvezetőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegé-
szíteni? (3. sz. melléklet) 

 
Szénási Zoltán: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre természetesen 

válaszolok.  
 
Seres István: szabadidős tevékenységekre pályázati lehetőségek nincsenek? 
 
Szénási Zoltán: a pályázatokhoz önerőt kell biztosítani, nekünk erre nincs pénzünk. Termé-

szetesen több próbálkozásunk is volt, de sajnos mind eredménytelen.  
 
Szénási Zoltánné: néhány éve pályázatíró cég ajánlotta fel a segítséget, de végül ők is azt 

mondták, hogy nem rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek a pályázatok benyújtá-
sához szükségesek.  

 
 Csáki Béla: a környező településeken egyre ismertebbé vált tánccsoport tagjai a fiatalok, 

akik a klub életét pezsgőbbé tették. Tevékenységüket nagy lelkesedéssel, örömmel végzik, 
ezért nagyon fontos, hogy a tudásukat tovább fejlesszék.  

 
Az Alfa ’94. Szabadidős Klub azt a réteget fogja össze, akik a klub által kitűzött célokkal 
egyetértenek, közösséget alkotnak, szervezik programjaikat, a községi rendezvényeken 
aktívan részt vesznek. A LEADER program keretében az Alfa ’94. Szabadidős Klub is 
nyújtott be pályázatot, mely révén a Teleház felújítása történt meg. A többi civil szerve-
zethez hasonlóan a pályázat finanszírozását is az önkormányzat előlegezte meg.   Köszö-
nöm a klub munkáját és a jövőben is jó egyesületi életet kívánok.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az Alfa ’94. Szabadidős Klub munkájáról készült tájékoz-
tatót vegye tudomásul.  
 
A képviselő-testület egyhangúan tudomásul vette az Alfa ’94. Szabadidős Klub munkájáról 
készült tájékoztatót.  
 
 
III. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz kap-

csolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról készült előterjesztést a képviselők meg-
kapták. (4.sz. melléklet) Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó EU Önerő 

Alap pályázatához szükséges önerő biztosítását 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2012. önk. számú határozata 
Eu Önerő Alap pályázatához önerő biztosítása 
 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

170/2011.(12.14.) számú „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
programhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása” 
tárgyú határozat 2. és 3. pontját, valamint mellékletét hatályon kívül helyezi.  
 

2. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kék-víz” Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító az Önkormányzati Társulás által önerő 
támogatás céljából benyújtandó az önkormányzatok és társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szól 
6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján felhatalmazza Csáki Béla polgármestert a 
határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására.  
 
 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Nagy Zoltán Fülöpjakab, Tavasz u. 6. és Nagy Zoltánné Városföld, Győzelem u. 

33. szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy a 988 hrsz-
ú építési telek értékesítéséhez szíveskedjenek hozzájárulni. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: van konkrét vevőjük? 
 
Csáki Béla: tudomásom szerint nincs.  
 
 További kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 988 hrsz-ú – Nagy Zoltán és Nagy Zoltánné tulajdonát képező 

- építési telek értékesítéséhez való hozzájárulást.    
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2012. önk. számú határozata 
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988 hrsz-ú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 988 hrsz-ú,  –  Nagy 
Zoltán Fülöpjakab, Tavasz u. 6. és Nagy Zoltánné Városföld Győzelem u. 33. szám alatti la-
kosok tulajdonát képező – építési telek értékesítéséhez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben  

- a helyi telekadó rendelet értelmében visszamenőlegesen fizetendő telekadót, 
- valamint a fennálló közműfejlesztési hozzájárulás tarozást 

nem fizeti meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
3.) 
Csáki Béla: a képviselő-testület az ökofarm projekt megvalósításához a 0110/25 hrsz-ú (7 ha 

1366 m2) földterületet ajánlotta fel. A Napholdas Kft-vel kötendő tartós használatba adási 
szerződés megkötéséhez pontosítani kellene néhány dolgot. Ismertetem a határozat-
tervezetet. (5. sz. melléklet) 

 
Az említett földterület mellett van egy fásított terület is, amely 1376 m2, 1,1 Ak értékű. A 
kérdésem az lenne, hogy ezt a területet is tartós használatba adjuk, vagy sem? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: melyik félnek áll érdekében, hogy ezt a fásított területet is 

használatba adjuk? Az önkormányzatnak ehhez valamilyen érdeke fűződik? Eddig a tár-
gyalások során csak a 0110/25 hrsz-ú területről volt szó.  

 
Csáki Béla: nem fűződik hozzá semmilyen érdek, mindössze azért merült fel, mert a fásított 

terület közvetlen az Izsáki út mellett van, és csak utána következik a szántóterület.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a határozat-tervezet 3. pontja rendelkezik arról, hogy „Az 

önkormányzat biztosítja az ingatlanon életvitelszerűen letelepedni kívánó két család szá-
mára az élettérül szolgáló két tanyatelek használatát mindaddig, amíg ők vagy örököseik 
ezt a tevékenységet folytatják, és a családi gazdaságot fenntartják.” Célszerű lenne a hatá-
rozat-tervezetbe a tanyatelek nagyságát is meghatározni. Pl. 6000-10000 m2/telek.   

 
Csáki Béla: terveikben úgy szerepelt, hogy 1-1 hektáron a saját megélhetésüket biztosító 

gazdálkodást folytatnak, a fennmaradó részen pedig egy közösségi gazdálkodás, illetve 
mintakert lesz.  

 
Seres István: én a minimum (6000 m2) tanyaterület adását javaslom, hiszen én látványos 

munkálatokat nem látok. Én úgy gondoltam, hogy ettől sokkal komolyabban veszik ezt a 
dolgot.  

 
Polyák Tibor: a két épület telkét a későbbiekben megvehetik? Ha igen, akkor annak árát 

most kell megállapítani? 
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: természetesen a tanyatelket bármikor megvásárolhatják, an-
nak árát akkor kell megállapítani, amikor az adás-vétel esedékes lesz.  

 
Polyák Tibor: a tanyatelek nagyságára én a minimumot, a 6000 m2-t javaslom.  
 
Seres István: a használatba adási szerződésben rögzíteni kell a tanyaterület nagyságát? 
 
Csáki Béla: nem, mert amikor építkezni akarnak, akkor a tulajdonostól hozzájárulást kell 

kérnie és abban is elég rögzíteni a tanyaterület nagyságát. Ezzel kapcsolatosan van-e to-
vábbi kérdés, vélemény? 

 
A legnagyobb nyitott kérdés a határozat-tervezet 4. pontja „A használatba adott ingatlan 
közösségi célú területén a használó által létrehozott egyéb - építési engedélyhez kötött – 
felépítmények tulajdonjoga a szerződés megszűnése esetén ….” Kinek a tulajdonjogába 
kerülnek majd a felépítmények? 

 
Seres István: az első egyeztetés alkalmával arról volt szó, hogy az visszaszáll az önkormány-

zat tulajdonába.  
 
Polyák Tibor: megszűnés esetén a felépítmények sorsáról milyen elképzelése van a Kft-nek? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Kft. nem számol azzal az eshetőséggel, hogy ez a használat 

megszűnik.  
 
Polyák Tibor: a felépítmények sorsáról mindenképpen rendelkezni kell, hiszen bármikor 

bármi történhet.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: lehetőség van arra is, hogy a felépítmények sorsát csak az 

építkezések megkezdése előtt szabályozzuk. Addig eltelhet 10-15 év is. 
 
Szénási Zoltánné: ekkora nyitott kérdést nem szabad itt hagyni, hiszen azt sem tudjuk, hogy 

önkormányzati szinten mi lesz itt 10-15 év múlva.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Petró Tibor, a Green Living Mátrix szervezet vezetője leiratá-

ban úgy nyilatkozott, hogy megszűnés esetén a felépítmények a faluközösség tulajdonába 
kerülnek át. Ezt véleményem szerint mondhatjuk úgy is, hogy az önkormányzat tulajdo-
nába kerülnek.   

 
Polyák Tibor: ha a faluközösség az önkormányzatot jelenti, akkor a mi javaslatunkban az 

önkormányzat szerepeljen.  
 
Bakró Tibor: nem szabad teljesen elriasztani őket. Ne mi mondjuk azt, hogy a felépítmények 

megszűnés esetén az önkormányzat tulajdonába kerülnek, hanem ők nyilatkozzanak arról, 
hogy a faluközösség tulajdonába kerülnek.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a föld mindenképpen az önkormányzat tulajdona marad, a 

rajta lévő építmény viszont – ha más tulajdonosa van -  új helyrajzi számot kap. Tehát, ha 
az önkormányzat földjén épül egy felépítmény, az nem lesz az önkormányzat tulajdona. 
Elválhat a föld tulajdonjoga a felépítmény tulajdonjogától.  
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Szénási Zoltánné: nincs arra pénzük, hogy ezt a földterületet megvásárolják? 
 
Csáki Béla: ekkora összeggel nem rendelkeznek, az ökofarmot is pályázati pénzből szeretnék 

megvalósítani. 
 
Bakró Tibor: van arra lehetőség, hogy a földterületet tartós használatba adjuk, és a szerző-

désbe beleírjuk, hogy amennyiben lehetőségeik úgy engedik, vásárlási jogukkal élhetnek? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a vételi jog alapítása maximum 5 évre köthető ki, és jelen 

szerződésben kell az árat is meghatározni. Csak a szerződésben most meghatározott áron 
lehet a Kft. részére a földterületet eladni.  

 
Csáki Béla: a felépítmény tulajdonjogával kapcsolatosan van-e további vélemény? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy megszűnés esetén a felépítmények az 
önkormányzat/faluközösség tulajdonába kerülnek.   
 
 
Seres István: az elmúlt testületi ülésen volt arról szó, hogy Koronczay József gyógynövény 

mintakert kialakítására ebből a földterületből – a Csuka dűlő melletti részből – 1 ha terüle-
tet megvásárol. Ebből az adás-vételből lesz valami? 

 
Csáki Béla: igen. Az „egyéb kérdéseknél” témaként szerepel ez is.  
 
Polyák Tibor: a szerződés aláírása előtt tárgyalja még a képviselő-testület? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a határozat-tervezetben teljesen egyértelmű kitételek vannak. 

Ha képviselő-testület valamelyik feltételével nem értenek egyet, akkor azt a szerződés 
szerkesztése előtt még jelezni fogják, és annak megtárgyalása, illetve pontosítása ismétel-
ten a képviselő-testület elé kerül. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel?  
 
 Szavazásra terjesztem elő a Napholdas Kft. és az önkormányzat között kötendő tartós 

használatba adási szerződés megkötését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2012. önk. számú határozata 
a Napholdas Kft. és az önkormányzat között kötendő  
tartós használatba adási szerződés megkötéséről, a szerződés lényeges tartalmi  
elemeiről /Fülöpjakab külterület 0110/25 hrszú 7 ha 1366 m2 terület/ 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30 évre ingyenes földhasználati 
jogot biztosít a Napholdas Kft. részére fent megjelölt ingatlanán. 
 
A0110/25 hrsz-ú ingatlannak a jelenlegi Mátyás király utcai telekosztás felőli részén 88 m 
széles sávot azzal a kikötéssel ad át a Napholdas Kft. használatába, hogy amennyiben a hasz-
nálat időtartama alatt az önkormányzat telekalakításról dönt, úgy a használó köteles az érintett 
területet térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
Az önkormányzat biztosítja az ingatlanon életvitelszerűen letelepedni kívánó két család szá-
mára az élettérül szolgáló két tanyatelek használatát mindaddig, amíg ők vagy örököseik ezt a 
tevékenységet folytatják, és a családi gazdaságot fenntartják. 
 
A használatba adott ingatlan közösségi célú területén a használó által létrehozott egyéb-építési 
engedélyhez kötött-felépítmények tulajdonjoga a szerződés megszűnése esetén az önkor-
mányzat/faluközösség tulajdonába kerül. 
 
 Napholdas Kft.-nek hasznosítási kötelezettsége keletkezik az ingatlan egészére vonatkozóan 
a szerződés hatályba lépésének napjától.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adáshoz kapcsolódó szerző-
dések aláírásával. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: 2012. június 12-én a Mercedes gyár bemutatkozási lehetőséget szervez a telepü-

léseknek. Ezen a börzén lehetősége lesz az ott dolgozó embereknek megismerni a kör-
nyékbeli településeket és a letelepedési lehetőségeket. A kérdésem az, hogy a bemutatko-
zó anyag elkészítését kiadjuk külsős szakembernek, vagy próbáljuk hivatalon belül meg-
oldani? 

 
Seres István: külsős szakembernek kiadni nagyon költséges, ezért célszerűbb lenne úgy 

megoldani, hogy az minél olcsóbb legyen. Sajnos nekem nincs időm megcsinálni, de el-
képzelésem lenne. Pl. háttérnek Fülöpjakabról készült régi fotókat feltenni és mellette egy 
projektoron a mai épületeket és rendezvényeket vetíteni.  

 
 
Bakró Tibor: szerintem ötletei mindenkinek vannak, itt inkább az idő rövidségével van a baj.  
 
Csáki Béla: van-e más vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület többsége úgy nyilatkozott, hogy a bemutatkozó anyag elkészítésével 
olyan külsős szakembert kell megbízni, aki a lehető legolcsóbban tudja ezt elvállalni.  
 
 
5.) 
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Csáki Béla: az ökofarmot megvalósító Green Living Matrix szervezetnek 7 ha területet aján-
lott fel az önkormányzat. Ebből a területből a Csuka-dűlő melletti részből 1 ha-t szeretne 
megvásárolni Koronczay József, aki gyógynövény mintakertet, illetve bemutató kertet 
szeretne ezen a területen kialakítani. Természetesen ezt az elképzelést a Green Living 
Matrix szervezettel egyeztették, sőt az öko-park mozgalom teljes mértékben támogatja a 
terveket. Az eladási szándékról a képviselő-testület elvi hozzájárulását adta, most viszont 
egy irányárat kellene meghatározni.  

 
Seres István: a nagyon jó minőségű földek 600 eFt-ért, a gyengébb minőségűek 280-300 eFt-

ért kelnek el. Ez egy közepes minőségű föld, kövesút mellett is van, ezért minimum 400 
eFt-ot javaslok. 

 
Polyák Tibor: véleményem szerint – fekvése miatt - ennél értékesebb ez a terület, 800 eFt-ot 

javaslok. 
 
Bakró Tibor: én egy köztes összeget 600 eFt-ot javaslok. 
 
Seres István: számomra teljesen elfogadható a 600 eFt-os javaslat.  
 
Szénási Zoltánné: elfogadom a 600 eFt-ot. 
 
Csankovszki Tibor: 500 eFt a javaslatom.  
 
Csáki Béla: az én javaslatom is 600 eFt. Van-e más javaslat? 
 
A képviselő-testület többsége úgy nyilatkozott, hogy a 0110/25 hrsz-ú földterületből 1 ha-t 
600 eFt áron értékesít Koronczay József része. A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, 
hogy – a többség által elfogadott -  árajánlatot ismertesse a vevőkkel.  
 
 
 
6.) 
Csáki Béla: - az IKSZT beruházás műszaki átadása megtörtént, megérkezett a jogerős hasz-

nálatba vételi engedély. Az avató ünnepség a FALUNAP alkalmával lesz, addigra a belső 
berendezés is elkészül.  

 
- Megkezdődött a Sportöltöző felújítása. A pályázaton nyert 3.600 eFt-os támogatás nem 

lesz elegendő a tervezett felújítási munkálatokra. Pluszként jelenik meg a külső vakolás, 
helyreállítás, járda építés, villanyszerelés és nyílászáró csere, többlet költséget jelent az 
ÁFA emelés is, így a 3.600 eFt-os munkát kb. nettó 4 millió forintért tudják vállalni. Az 
említett plusz munkák költségeit is felszámítva kb. 1 millió forintos plusz kiadást jelent 
az önkormányzatnak.  

 
- A kerékpárút mellett kiszedett fák pótlására – határidő nélkül - a Magyar Közút Zrt. fásí-

tást írt elő. Ezen kötelezettségünknek nem tettünk még eleget, erre már csak ősszel kerül 
sor. Ha a fásítást nem tudjuk a saját területünkön megvalósítani, akkor a Magyar Közút 
Zrt. jelöl ki területet és azt 3 évig ápolni kell.  Ellenőrzése 2012. május 25-én lesz.  

 
- 2012. június 2-án kerül megrendezésre Fülöpjakabon a Kistérségi Nyugdíjas találkozó.  
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7.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Belügyminisztériumba Lezsák Sándortól, az országgyűlés 

alelnökétől, településünk országgyűlési képviselőjétől javaslat érkezett Csáki Béla pol-
gármesteri úr részére köztársasági elnöki kitüntetés adományozására. Az elismerés előké-
szítéséért felelős szervezet vezetője kéri a képviselő-testület állásfoglalását a javaslattal 
kapcsolatosan. Ismertetem a „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” címre tett 
javaslatot. (6. sz. melléklet) 

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja a javaslatban leírtakat alátámasztja, megerősíti és ajánlja a 
döntéshozóknak. 
 
 
 

IV. NAPIREND: Kérdések, interpelláció 
 
1.) 
Seres István: Csáki Pál képviselő hosszabb ideje nem vesz részt a testületi üléseken. Véle-

ményem szerint az ő munkájára is szükségünk van, ha pedig nem tudja vállalni, akkor ad-
ja át a helyét másnak. Erről jó lenne a képviselő urat tájékoztatni. 

 
Csáki Béla: képviselői tisztségét elvenni nem lehet, neki kell felmondania, és utána léphet be 

a következő képviselő. Vagyonnyilatkozatát nem adta le, így a képviselői jogait egyébként 
sem gyakorolhatja.  

 
2.) 
Seres István: a falunap programjáról van-e bővebb információ? 
 
Csáki Béla: addig nem igazán tudtuk a programokat összeállítani, amíg nem volt ismeretes, 

hogy a rendezvénypályázatunk nyert-e? Erről a héten kaptunk értesítés, így rövid időn be-
lül elkészül a részletes program.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: vázlatosan tudom ismertetni a falunapi programokat: 
 - Június 23-án (a ballagás végett) késő délután, 16,00 órakor kezdődne a program, és kb. 

17,00 órakor kerülne sor az idősek megvendégelésére. 
 - Június 24-én 10-12 óráig az IKSZT avató ünnepsége, 
 - 12-13 óráig ebéd 
 - Polgármesteri köszöntő 
 - Kb. 15 órától kulturális bemutató elsősorban helyi szereplőkkel 
 - Gyermekek részére bábelőadás 
 - 19 óra körül Tóth Vera koncert 
 
Polyák Tibor: a Tóth Vera koncert után zárásként egy nosztalgia buli jó lenne.  
 
Seres István: ha szombaton este lesz DISCO, akkor már vasárnap nem lesz rá igény.  
 
Polyák Tibor: tavaly is hiányolták a koncert után.  
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A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy a Tóth Vera koncert után a Faluna-
pot nosztalgia bulival zárja. 
 
 
3.) 
Seres István: az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület hozzájárult a Fülöpjakab, Tanya 

454. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő 3597 m2 területű tanya és szántó ingat-
lan értékesítéséhez. Ezzel kapcsolatosan van-e újabb fejlemény? 

 
Csáki Béla: az érdeklődő írásban nem jelezte vételi szándékát, egyéb módon 
 pedig még nem lett meghirdetve. 
 
 
4.) 
Szénási Zoltánné: jelezni kellene a Magyar Közút Zrt-nek, hogy a kerékpárút melletti árkok 

kaszálását végezze el, hiszen helyenként 1 méteres gaz van benne.  
 
Csáki Béla: jogos a felvetés, jelezni fogom a Közút Zrt-nek. 
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. 
 
  

 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 Csáki Béla Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                 polgármester                                                                                    jegyző 
 


