
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 
15 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Szénási 
Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
Nagy Erika óvodavezető, 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
  

1./  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális helyi 
ellátásokról szóló 8/2011. (09.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

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

2011/2012. évi munkájáról, a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításáról 
 Előadó: Tagintézmény-vezető, vezető óvónő 

 
3./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
4./  Kérdések, interpelláció 

 
5./ 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 Szabó Renátát felkérni.  

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



I. NAPIREND: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális helyi ellátásokról szóló 8/2011. (09.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: annyival egészíteném ki az előterjesztést, hogy a szociális 

bizottság tegnap ülésezett, és tárgyalta ezt a rendeletmódosítást, és egyhangú döntéssel 
elfogadásra javasolta. Az előterjesztésbe beleírtam, hogy miért szükséges ezen a 3 ponton 
a rendeletmódosítás: egyrészt a szociális törvénynek a módosulása, másrészt a 2. pontban 
azért van szükség a módosításra, mert a Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
keretében jelzéssel élt, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködésre 
kötelezett személyek részére együttműködésre kijelölt szerv nem lehet az ellátást 
megállapító hivatal köztisztviselője. A harmadik módosítás szükségességét az élet 
produkálta. Előfordul olyan eset, hogy a közfoglalkoztatásba bevonni tervezett személy 
egészségügyi szempontból alkalmatlan a munkavégzésre. A módosítás nyomán rendszeres 
szociális segélyben részesülhet.  
Van-e kérdés, észrevétel?. 
 

Csáki Béla: van-e a rendeletmódosítással kapcsolatban további észrevétel, kérdés? 
 

Szavazásra terjesztem elő a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális helyi ellátásokról szóló 8/2011. (09.28.) önkormányzati rendelet 
módosítását. 

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2012. (IX.26.) ök.sz. rendeletét 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális helyi ellátásokról 
szóló 8/2011. (09.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
(1.sz.melléklet) 
 
 
II. NAPIREND: Beszámoló a Jakabszállás – Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi 

tagintézményének 2011/2012. évi munkájáról, a 2012/2013-as 
tanév/nevelési év indításáról  

 
Csáki Béla: a 2011/2012-es tanév iskolai oktatási és óvodai nevelési munkáról, valamint a 

Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2012/2013-as tanév indításáról szóló beszámolót a 
képviselők megkapták. Megkérdezem a tagintézmény-vezetőket, hogy az anyagot 
kívánják-e kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 

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

válaszolunk. 
 
Polyák Tibor: nem ti vagytok, akik a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

beszámolóját készítitek, de lehet-e tudni, hogy a jövőben mit fognak működtetni, milyen 
szakokat? A kompetenciamérés eredménye, értékelése nem jól látható, ezt szeretném, ha 
szóban ismertetnéd. 

 



Hatvani Mónika: a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ugyanazokat a szakokat 
működteti, mint tavaly, ezek a társastánc, a képzőművészet, illetve a hangszeres oktatás. 
Létszámtól függ, hogy a továbbiakban hogyan fog működni, illetve milyen tanszakok 
lesznek.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az évnyitón elhangzott, hogy kimagasló, hogy ekkora 

településnagysághoz képest 3 tanszak, illetve ilyen nagy létszámmal működik, körülbelül 
30-40 a beiratkozottak száma. 

 
Polyák Tibor: ezek tandíjasok ugye? 
 
Hatvani Mónika: igen, kivéve akik gyermekvédelmi kedvezményt kapnak, mert azok 

mentesülnek a tandíj fizetése alól. Ennek összege évi 12.000 Ft, de nem egyben kell 
befizetni, hanem 2 részletben. 
A kompetencia mérésről a következő kiegészítést teszem: 
A 4., 6. és 8. osztályban készítettek méréseket, amelyeket az Oktatási Hivatal állít össze, 
de a 4. osztályosok anyagát nem kell beküldeni, és ez a felmérés az idei tanévtől meg is 
szűnik. Az eredményeket összehasonlítják a hasonló nagyságú községekben működő 
iskolákkal. A kis- és közepes községekhez viszonyítva az átlagnál jobban teljesítettek a 
fülöpjakabi gyerekek. Befolyásoló tényező az is, hogy az adott osztályban hány tanuló 
„BTM-es” (beilleszkedési-tanulási-illetve magatartás zavar. Ezeknek a gyerekeknek az 
eredményük nem számít bele az átlagba, de jelölnünk kell azt is, ha valamely gyermeknek 
évet kell ismételnie, vagy javító vizsgát tett. 

 
 

Polyák Tibor: a január 1-jei államosítással kapcsolatban van-e valami bővebb információ? 
 
Hatvani Mónika: az biztos, hogy a Kormányhivatalnak a feladata megszervezni az 

intézményfenntartó központot, de lesz járási és megyeközponti tankerület. A járási 
tankerületekhez fognak tartozni az általános iskolák, a gimnáziumok és a művészeti 
iskolák, a szakközépiskolák és kollégiumok pedig a megyeközponti kerülethez fognak 
tartozni. Mi a kecskeméti járási hivatalhoz fogunk tartozni. A 3000 fő lélekszám alatti 
települések állami fenntartás, illetve működtetés alá fognak tartozni, míg a 3000 fő feletti 
településeknek azt kell bebizonyítaniuk, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben nem 
tudják működtetni a településükön lévő intézményeket, kivéve az óvodát, hiszen az 
önkormányzati fenntartás alatt marad. 

 
Polyák Tibor: a jelenlegi törvények, rendeletek alapján veszélyezteti-e Fülöpjakabot az 

iskola bezárása? 
 
Hatvani Mónika: jelenleg minket ez a veszély nem fenyeget, de ez még változhat.  
 
Seres István: és a Jakabszállással való társulás meddig van? 
 
Csáki Béla: csak december 31-ig van társulás.  
 
Hatvani Mónika: igen, mert mi tanévben gondolkodunk, tehát ezt az évet ÁMK-ként végig 

kell vinnünk. Az OM azonosító meddig van? 
 



Csáki Béla: az 1 OM azonosítós iskolák úgy fognak tovább működni, mint eddig, hiszen 
tanév közben nem szednek szét intézményt, de hogy mikor vagy meddig, azt nem tudjuk. 

 
Hatvani Mónika: a jogszabályban az van benne, hogy új OM azonosítót kapunk.  
 
Hatvani Mónika: nincs arra kapacitás, hogy tanév közben sok változtatás legyen, itt a január, 

és még mindig pontosításra szorul a változások legtöbbje.  
 
Csáki Béla: a megyei székhelyű tankerület nem főnöke a többinek, hanem hálózatszerűen 

működnek, csak plusz feladatai vannak. 
 
Nagy Erika: akkor az óvoda is új OM azonosítót kap? 
 
Csáki Béla: igen, valószínűleg. A vezetők az iskolánál maradnak, amíg a kinevezésük tart, az 

új kinevezéseket pedig az államtitkár vagy a miniszter készíti, illetve írja alá.  
 
Hatvani Mónika: nekünk 2013. júniusig szól a kinevezésünk.  
 
Csáki Béla: ebben nem az önkormányzat, vagy a képviselő – testület dönt, hanem maximum 

a véleményüket kérik ki. Az iskolatitkár a tanügy része?  
 
Hatvani Mónika: igen, intézményenként 1 iskolatitkár és 1 rendszergazda. 
 
Csáki Béla: a pályázatok fenntartását megörökli az állam. 
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2011/2012-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési 
munkáról, valamint a Jakabszállás - Fülöpjakab ÁMK 2012/2013-as tanév indításáról 
készült beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
52/2012.(09.26.) önkormányzati határozata 
2011/2012-es tanév iskolai oktatási és óvodai nevelési  
munkáról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2012/2013-as 
tanév indításáról készült beszámoló elfogadása.  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
fülöpjakabi tagintézményének 2011/2012. évi munkájáról, a 2012/2013-as tanév/nevelési év 
indításáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 



III. NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: az óvodavezető, illetve az óvoda dolgozói azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-

testülethez, hogy a gyermekek testnevelés foglalkozáson való megmozgatására a 
csoportszobák nem alkalmasak, az iskola tornaterme foglalt, így a Teleház nagytermében 
meg lehetne-e tartani az óvodai testnevelés foglalkozásokat. Ezek a foglalkozások minden 
hét szerdáján 8-10 óra között lennének. Ismertetem a kérelmet. 

 
A padlózata milyen, vagy azt hogyan tudnátok megoldani? 

 
Nagy Erika: egy szőnyeget vinnénk át.  
 
Seres István: véleményem szerint ez nem is volt kérdés, hiszen az önkormányzatnak egyetlen 

egy tagintézménye marad, az óvoda, és alapvető, hogy egy ilyen helyzetben támogatjuk.  
 
Bakró Tibor: ha van rá lehetőség, akkor én maximálisan egyetértek vele.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az óvodások testnevelési foglalkozásához a Teleház 
nagytermének biztosítását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
53/2012.(09.26.) önkormányzati határozata 
az óvodások testnevelési foglalkozásához a Teleház 
nagytermének biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete – az óvodavezető és óvodai 
dolgozók kérelme alapján – az óvodások testnevelési foglalkozásához a Teleház nagytermét 
biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
2.) 
Csáki Béla: Lajos Henriett és Madari Norbert Kiskunfélegyháza, Holló László út 18. szám 

alatti lakosok, azzal a kéréssel fordultak a Képviselő–testülethez, hogy a 1007-es hrsz-ú 
telek értékesítéséhez szíveskedjenek hozzájárulni.  

 
Bakró Tibor: láthattuk itt mi már őket?  
 
Csáki Béla: nem, nekik rokonuk van csak itt. Van-e valami kikötésünk?  
 



Lovasné dr. Polyák Erzsébet: úgy emlékszem, hogy a korábbi határozatokban szerepelt, 
hogy a Képviselő – testület hozzájárul a 250 Ft/m2-es áron történő értékesítéshez, és 
kikötötte azt, hogy 3 hónapon belül az adásvételi szerződést meg kell kötni. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 1007-es hrsz-ú – Lajos Henriett és Madari Norbert tulajdonát 
képező – telek értékesítéséhez való hozzájárulást.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
54/2012.(09.26.) önkormányzati határozata 
a 1007-es hrsz-ú telek értékesítéséhez  
való hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárulását adja a 
Fülöpjakab, 1007-es hrsz-ú, 720 m2 területű építési telek értékesítéséhez 250 Ft+ÁFA/m2-es 
áron Lajos Henriett és Madari Norbert Kiskunfélegyháza, Holló László út 18. szám alatti 
lakosok részére.  
 
Jelen hozzájárulás hatályát veszti, amennyiben az adás-vételi szerződés aláírására 3 hónap 
elteltével nem kerül sor. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
3.) 
Csáki Béla: megkeresett engem ifjú Gyöngyösi Sándor azzal, hogy az a tevékenység, amit ők 

most csinálnak, folytatnak, beindult, és fejleszteni kívánja a területet, létesítményeit. Meg 
van határozva, hogy a területnek a 3%-a építhető be. Ahhoz, hogy a tervezett beruházást 
meg tudják valósítani rendezési tervet kell módosítani, melynek az átfutási ideje 
legkevesebb fél év, de inkább 8 hónap, ezzel kapcsolatban jogszabály módosítás is van. A 
terület nagyságát nem kell most meghatározni, csak elvi hozzájárulás szükséges a 
rendezési terv módosításához, melynek költségeit Sándor vállalja. Ennek megvan a díja, 
mely kb. 350.000 Ft +ÁFA. (3. sz. melléklet) 

 
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? Ismertetem a határozattervezetet. 
 
 

Szavazásra terjesztem elő a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv 
módosítására irányuló határozattervezetet. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 



Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
55/2012.(09.26.) önkormányzati határozata 
az önkormányzat helyi építési szabályzatának 
és településrendezési tervének módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának képviselő-testülete a következő településfejlesztési 
döntést hozta: 
 
1.) A településfejlesztési koncepció gazdasági területi fejlesztésekre vonatkozó tételének 

megfelelően a már működő biogazdaság fejlesztése érdekében a 0105/2 hrsz-ú térségében 
beépítésre szánt terület kijelölésére van szükség. 

2.) A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat alapvető elemeinek változatlansága 
mellett a jóváhagyás óta bekövetkezett jogszabályi változások átvezetését el kell végezni. 

3.) Az 1.)-2.) pontokban foglaltak érdekében árajánlat alapján felhatalmazza Csáki Béla 
polgármestert a rendezési terv és helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó 
tervezési munkák megrendelésére. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
4.) 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 9. számú módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. 
(4. sz. melléklet) 

 12.-én volt egy Kistérségi Társulási Tanácsülés, és ott foglalkoztak ezzel az 
előterjesztéssel, amely a megállapodást is módosítja. Nem az egységes szerkezetben 
kiadottakat, hanem azokat a pontokat, amelyek a 9/b pontot módosítja.  
A társulási megállapodás 2012. december 31-ig hatályos.  
 

 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú módosításának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
56/2012.(09.26.) önkormányzati határozata 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
9. számú módosításának elfogadása 

 
 
 



H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú módosítását 
elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
5.) 
Csáki Béla: Francia Ritának van egy kérelme, amelyben kérné a Képviselő-testület 

támogatását, hogy ő itt Fülöpjakabon szeretne építeni, és ideköltözni. Ismertetem a 
megkeresést. 

 
Tehát a Csuka dűlőben szeretné ő ezt az 1 hektár területet megvásárolni. Nincs kialakult 
helyrajzi szám, de ha a testület elviekben hozzájárul ehhez, akkor ki kell azt méretni, és 
kialakítani. 
 
Csankovszki Tibor: a nagyszabású terveikből anyagiak hiánya miatt nem látszik még semmi 

megvalósulni? 
 
Csáki Béla: igen, hiszen ehhez tőke kell, de a Hangya 2010 szövetkezet támogatásával talán 

el tudnak indulni.  
 
Bakró Tibor: az én véleményem az, hogy ne mi vessük el a költözési szándékát.  
 
Szénási Zoltánné: azt az 1 hektár területet azért veszi, hogy magának építsen rajta? 
 
Csáki Béla: igen, hogy ott építkezzen, és földet műveljen, illetve a megélhetését abból 

biztosítsa.  
 
Polyák Tibor: az én véleményem az, hogy jobb lenne a közösségi területet minél nagyobbnak 

megtartani, tehát én a 6000 m2 irányába indulnék el. 
 
Csankovszki Tibor: ha most 1 hektár terület kerülne eladásra, akkor az a közösségi terület 

rovására menne? 
 
Polyák Tibor: igen, a másik 1 hektár is a közösségi célú területből lett kiszakítva. 
 
Szénási Zoltánné: nekem csak a földterület nagyságával van gondom, hogy miért van neki 

akkora területre szüksége? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: külterületen min. 6000 m2-es területre lehet építkezni, és a 

maximális beépíthetőség 3%. 
 
Csankovszki Tibor: mennyire fontos az önkormányzatnak a fennmaradó 4000 m2 terület? 

Ritának mennyivel fontosabb a 10000 m2, mint a 6000. Ezeket kell először megbeszélni.  
 



Csáki Béla: akkor először azt kellene eldönteni, hogy ad-e el területet az önkormányzat 
Francia Rita részére? 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy támogatja a terület eladást.  
 
Csáki Béla: másodszor azt kérdezem, hogy mekkora terület eladását támogatja a testület? 
 
A Képviselők többsége 6000 m2 terület eladását támogatja.  
 
Csáki Béla: harmadik kérdésem, hogy milyen árat határoz meg a testület a területért? 
 
A testület többsége a korábban Koronczay József és Koronczay Józsefné részére eladott 1 
hektáros terület árához viszonyítva, azzal arányos árat tart elfogadhatónak, de ennek pontos 
meghatározását a konkrét vételi ajánlat megérkezéséig elnapolja.  
 
 
6.) 
Csáki Béla: köszöntöm Petró Tibor urat, aki a Green Living Matrix szervezet képviselőjeként 

van jelen az ülésen, és egy új pályázati lehetőségről ad tájékoztatást.  
 
Petró Tibor: köszönöm a lehetőséget. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, a fülöpjakabi Öko-

farm projekt fejlesztésére nyílt lehetőség egy pályázat keretében, melynek 
kódszáma:TÁMOP-1.4.3.-12/1, címe: „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok 
támogatása”. A pályázaton 60-200 M Ft összeg nyerhető el, nincs önerő, és 25 % előleg 
igényelhető. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 30. A program 
lebonyolításában aktívan közreműködik a Megújuló Hangya-2010 Szövetkezet, ennek a 
szervezetnek köszönhetően nagyon nagy az esély a nyerésre.  

 
Seres István: ha ennyire biztosra mentek, és önerő nem kell, miért nem adjátok be ti a 

pályázatot, miért van szükség az önkormányzatra? 
 
Petró Tibor: ebből a projektből az önkormányzat, a közösség csak profitálhat, érdekében áll a 

településnek a pályázat benyújtása. Másrészről mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy ekkora 
pályázatot nyújthassunk be, a költségvetési szerveknek nagyobb az esélye.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: miről szól a pályázat és ki fogja megírni? 
 
Petró Tibor: regisztrált munkanélküliek képzése és önfoglalkoztatóvá válása a cél. A képzés 

elméleti és gyakorlati részből áll, Fülöpjakabon kb. 40 embert lehetne bevonni, akik a 
képzés ideje alatt a minimálbérnek megfelelő összegű megélhetési képzési támogatásban 
részesülnek. A gyakorlati képzési hely az ökofarm lenne, ahol a biointenzív gazdálkodást 
sajátíthatnák el a résztvevők. A pályázat már készen van, a Homokhátsági Kistérség 
Többcélú Társulása készítette el Mórahalmon, ezt az anyagot kell adaptálni Fülöpjakabra. 
A mórahalmiak felajánlották a segítséget, ingyen elkészítik a fülöpjakabi pályázatot.  

 
Polyák Tibor: lehetséges-e ennek a pályázatnak a keretében megépíteni a közösségi épületet 

az ökofarmon? 
 



Petró Tibor: sajnos csak felújításra lehet pályázni és eszközökre, szerszámokra. 
Megpróbálunk konténer-rendszerű mobil oktató-illetve feldolgozó egységet kialakítani, de 
ebben számítunk az önkormányzat együttműködésére is (pl. rossz idő esetén). 

 
Seres István: ha nyer a pályázat, akkor a pénzt az önkormányzat osztja be? 
 
Petró Tibor: a főpályázó az önkormányzat. Fel kell állítani egy projektszervezetet, amelyet 

projektmenedzser, pénzügyi menedzser, adminisztrátor, szakmai vezető, 2 fő monitoring 
asszisztenst alkot. Ebben is szívesen segítünk. 

 
Csáki Béla: ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
57/2012.(09.26.) önkormányzati határozata 
pályázat benyújtásáról a TÁMOP-1.4.3.-12/1  
kódszámon kiírt „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási 
programok támogatása” jogcímre 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TÁMOP-
1.4.3.-12/1 kódszámon kiírt „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” 
jogcímre az önkormányzat pályázatot nyújtson be.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012.október 1. 
 
 

VI. 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  


