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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19-én 
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, 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 
 

1./ Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző 

 
2./ A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Polgármester 
 

3./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megtárgyalása 
     Előadó: Polgármester 
 
4./ Beszámoló a társulások működéséről 
     Előadó: Polgármester 
 
5./ Döntés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 10. számú módosításáról 
Előadó: Polgármester 

 
6./ A víziközművek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok továbbüzemeltetése 

tárgyában Fülöpjakab Község Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Víz – és 
Csatornaszolgáltató Zrt. közötti megállapodások megtárgyalása 
Előadó: Polgármester 

 
7./ Fülöpjakab Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményirányító Központ 

között a köznevelési intézmény állami fenntartásba és működtetésbe adásáról szóló 
megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Polgármester 

 
8./ Egyebek 

Előadó: Polgármester 
 
9./ Interpelláció 
 
10./ Szociális ügyek megtárgyalása 
     Előadó: Polgármester 
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Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Csáki Pál képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-
vezetőnek Szabó Renátát felkérni.  

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

I.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 3 %-os áremelést tart szükségesnek a 2013-as évben. Ez 
elsősorban az energiaköltségeknek, szállítási és rezsi költségeknek, a bekövetkezett 
áremelkedéseknek és az inflációnak a következménye. Ismertetem a rendelet-tervezetben 
szereplő díjakat, amelyek nettó árakat tartalmaznak. (1. sz. melléklet) 

 
Csáki Béla: a magas élelmiszerár – emelkedésekhez képest én úgy gondolom, hogy 

elfogadható ez a 3 %-os áremelés.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a SZIKRA-VILL KFT. által közölt intézményi étkeztetés 2013. 
évi normájára vonatkozó javaslatot.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
80/2012.(12.19.) önkormányzati határozata 
Az intézményi étkeztetés 2013. évi normájának elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a SZIKRA-VILL KFT. által közölt, az intézményi 
étkeztetés 2013. évi normájára vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2013. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet 

megalkotását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2012. (12.19.) számú önkormányzati rendelete 
a 2013. évi intézményi térítési díjakról 

 
 

II. NAPIREND: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása 
 

Csáki Béla: opcionális jelleggel lehetett jelentkezni szociális tűzifa igénylésére. Mi beadtuk 
az igényt, hisz az még nem kötelezett minket a megvalósítására. A lakásfenntartási 
támogatásban részesülőkhöz kötve lehetett 2 m3 tűzifát igényelni, és 76-an részesülnek 
lakásfenntartási támogatásban. Az önrész az igénylés nagyságrendjétől függ. Fülöpjakab 
nyert 27 m3 tűzifa árát, 411.480,- forintot, és ehhez kell hozzátennünk az önrészt, vagyis a 
2.000,- Ft/m3 + ÁFA-t. Ezt a rendeletet a szociális bizottság tegnap tárgyalta, és a javaslat 
az volt, hogy ezt az összeget mindenképpen fel kell használni tűzifa vásárlásra. 
Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébetet, hogy kívánja-e az anyagot kiegészíteni? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2013. február 15-ig lehet felhasználni ezt az összeget, és 

minden támogatott egyedi határozatot kell hogy kapjon arról, hogy ő részesülhet ebből a 
27 m3-nyi tűzifa juttatásból. 2013. március 31-ig kell elszámolni a Magyar Államkincstár 
felé, melynek tartalmaznia kell egyrészt az erdőgazdálkodóval kötött szerződést, másrészt 
pedig a rendeletet, a kérelmeket, a megállapító határozatokat, és az átvételt bizonyító 
aláírást is, hogy a jogosultak valóban átvették a tűzifát.  
Azt kellene megbeszélni, hogy mennyi legyen az egy személynek juttatott fa mennyisége, 
hiszen a rendelet 1 m3 fát ír, de maximum 5 m3 adható egy család részére. Ismertetem a 
rendelet – tervezetet. (2. sz. melléklet) 
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel?  
 

Szavazásra terjesztem elő a szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
81/2012.(12.19.) önkormányzati határozata 
A szociális célú tűzifa juttatásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó javaslatot 
elfogadja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet 
megalkotását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2012. (12.19.) számú önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 
 

III. NAPIREND: A 2013. évi munkaterv elfogadása 
 

Csáki Béla: a 2013. évi munkatervről készült anyagot a képviselők megkapták. 
Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (3. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: kiegészíteni nem kívánom, de a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Csáki Béla: ez egy nagyon bizonytalan helyzet, hiszen több kötelező önkormányzati feladat 

elkerült tőlünk. 
 
Csankovszki Tibor: a sok bizonytalanság miatt lett a munkaterv félévre tervezve? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, amiatt.  
 
Csankovszki Tibor: a februári testületi ülés időpontja hamarabb lesz a szokásosnál, ez a 

költségvetés miatt alakult így? 
 
Csáki Béla: igen, és február 15-ig kötelező a költségvetést benyújtani.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2013. I. félévi munkatervének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
82/2012.(12.19.) önkormányzati határozata 
A 2013. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. félévi munkatervet 
elfogadja. 
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IV. NAPIREND: Beszámoló a társulások működéséről 
 

Csáki Béla: a társulások működéséről, illetve munkájáról szóló beszámolót a képviselők 
megkapták. (4. sz. melléklet) 

 
Seres István: azt szeretném kérdezni, ha megszűnik a társulás, akkor miért kell vele még 

foglalkoznunk? 
 
Csáki Béla: a társulásokról szóló jogszabály még él, és abban az van leírva, hogy minden év 

decemberében a testületet tájékoztatni kell a társulásokban végzett munkáról. A Többcélú 
Kistérségi Társulás munkaszervezete megszűnik 2012. december 31-én, maga a Társulás 
pedig 2013. júliusában. Az egyéb társulásokban a feladat megmarad.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzati társulások 2012. évi tevékenységéről, a 
társulási célok megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
83/2012.(12.19.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzati társulások  
működéséről szóló beszámoló 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2012. évi 
tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

V. NAPIREND: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 10. számú módosítása 

 
Csáki Béla: a társulási megállapodás módosításáról készült előterjesztést a képviselők 

megkapták. (5. sz. melléklet) 
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 10. számú módosításának elfogadását. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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84/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 10. számú 
módosításának elfogadása 

 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 10. számú 
módosítását.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

VI. NAPIREND: A víziközművek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok 
továbbüzemeltetése tárgyában Fülöpjakab Község 
Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Víz – és Csatornaszolgáltató Zrt. 
közötti megállapodások megtárgyalása 

 
Csáki Béla: köszöntöm Balog Zoltán főmérnök urat a BÁCSVÍZ Zrt. képviseletében, és Réz 

János urat a Kiskunfélegyházi Üzemmérnökség vezetőjét, akiket azért hívtunk meg, hogy 
segítsenek nekünk ebben az új helyzetben, amire az új szolgáltatási törvény kötelezi az 
önkormányzatot, vagyis a vagyonátadásra. Az erről készült beszámolót a képviselők 
megkapták (6. sz. melléklet), ha bármilyen kérdés lenne, az urak szívesen válaszolnak.  

 
Balog Zoltán: néhány szóval azért még kiegészíteném az anyagot. 2011. decemberében 

elfogadásra került a víziközmű törvény, amelyben úgy rendelkeznek, hogy 2013. január 1-
jével az a közmű vagyon, amely a BÁCSVÍZ Zrt. tulajdonában van, az átháramlik az 
ellátásért felelős körébe, ez Fülöpjakab esetében az önkormányzat, tehát vagyonilag 
átkerül az önkormányzat vagyonnyilvántartásába. A megállapodás rögzíti azokat a 
feltételeket, amelyekkel a vagyon átkerül. A törvény háromféle vagyonelemet különböztet 
meg, az egyik a víziközmű vagyonelem, ez alatt az összes olyan bekötött vezetéket kell 
érteni, amely víziközmű elem, tehát nem lehet elvinni, eladni. Ezek azok az elemek, 
amelyek az átháramlásban szerepelnek. A másik elem a rendszerfüggetlen elem, amely 
szükséges a működtetéshez, de kiszerelhető adott esetben a helyéről, és értékesíthető, 
használható más helyen is. A harmadik elem a működtető vagyonra vonatkozik, ide 
tartoznak azok az eszközök, amelyekkel a BÁCSVÍZ Zrt. működteti ezeket a 
létesítményeket. 1990-ben alakult meg a Részvénytársaság. Az üzemeltetőnek éves 
szinten a vagyonkezelési szerződés alapján el kell számolnia a vagyon értékével, és ezt az 
elszámolást minden év végén el kell számolni a tulajdonosok felé. Összefoglalásként 
ennyit szerettem volna elmondani, és ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok.  

 
Csáki Béla: annyit szeretnék még elmondani, hogy a vagyonátadásnál nincs ÁFA fizetési 

kötelezettség. Ezt a vagyont 2015-ig fel kell értékeltetni. A szolgáltató nekünk 
vagyonkezelési díjat fizet, amiért mi ezt a vagyont kezelésbe adjuk neki. Ez a díj fedezni 
fogja a vagyonértékelés költségeit. A pótlási alapot meg kell képezni, mert minden eszköz 
romlik, a vagyonátadásnál a szolgáltató cég képezi meg, tehát ezt nem nekünk kell 
megtenni.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: annyival egészíteném ki, hogy a víziközmű vagyon a 

megállapodásban nem bruttó, hanem nettó értéken szerepel, tehát ÁFA fizetési 
kötelezettség nem terheli.  

 
Seres István: egy magas víztározó is lesz építve? 
 
Balog Zoltán: igen, az vagy az önkormányzat területén, vagy pedig a víziközmű területén 

lesz építve. Ez egy gömb alakú tároló lenne.  
 
Polyák Tibor: az összekötő-vezeték az úttal párhuzamosan, vagy hol fog kialakulni? 
 
Réz János: jelenleg az autópályáig el van vezetve, onnan pedig az út mellett párhuzamosan 

lenne célszerű elvezetni.  
 
Seres István: azt szeretném csak megkérdezni, hogy ha ez az ivóvízprogram megvalósul, 

akkor nem lenne megoldható, hogy a sűrűn lakott tanyacsoportba ez kivezethető legyen? 
 
Balog Zoltán: ha a vezeték megépül a pályázati pénzből, utána arra lehet csatlakozni, és ez 

még tovább bővíthető, de azt már az önkormányzat saját önerőből biztosítja. Kidolgozásra 
került egy olyan megállapodás, ha valaki erre a vezetékre csatlakozni szeretne, akkor 
előzetesen az önkormányzattal egy olyan megállapodást kell kötnie, hogy ő fizeti a víz 
bekötését, de ezt követően térítésmentesen átadja az önkormányzat tulajdonába, mert erre 
kötelezi a törvény.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a víziközművek tulajdonjogának térítésmentes átvétele és azok 

továbbüzemeltetése tárgyában készült előterjesztés elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
85/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
A BÁCSVÍZ Zrt-vel vagyonátháramlásról,  
vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés  
megkötéséről, illetve vagyonkezelői jog  
alapításáról való kötelezettség vállalásról  

 
 

H A T Á R O Z A T  
1.) 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletében szereplő vagyonátháramlásról szóló szerződést. Felhatalmazza a Polgármestert 
annak aláírására.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
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2.) 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletében szereplő vagyonkezelési szerződést. Felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására.  
 
Felelős: Csáki Béla 
Határidő: 2012. december 31. 
 
3.) 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
vagyonkezelésbe adási jog alapításáról szóló szerződést a BÁCSVÍZ Zrt-vel megköti.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 
 

VII. NAPIREND: Fülöpjakab Község Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményirányító Központ között a köznevelési intézmény 
állami fenntartásba és működtetésbe adásáról szóló 
megállapodás jóváhagyása 

 
Csáki Béla: az erről szóló anyagot a képviselők megkapták (7. sz. melléklet). Annyival 

egészíteném csak ki, hogy a törvény döntött arról, hogy az oktatást állami fenntartásba 
adja. 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakab Község Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményirányító Központ között a köznevelési intézmény állami fenntartásba és 
működtetésbe adásáról szóló megállapodás jóváhagyását. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
86/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzata és a  
Klebelsberg Intézményirányító Központ  
között a köznevelési intézmény állami 
fenntartásba és működtetésbe adásáról szóló  
megállapodás jóváhagyása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöpjakab Község 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményirányító Központ között a köznevelési intézmény 
állami fenntartásba és működtetésbe adásáról szóló megállapodást elfogadja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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VIII. NAPIREND: Egyebek 

 
1.) 
Csáki Béla: az előző testületi ülésen említettem a közvilágítás lehetőségét, amely a Marx 

Károly utcától a Mátyás király utcáig tart. A PRIMAVILL Kft-től kértem egy árajánlatot, 
és az igény kielégítését ők 8 lámpatest (közvilágítási lámpa) felszerelésével látják 
megvalósíthatónak, melynek költsége áfásan 997.000,- forint. 60 napig tartják fenn ezt az 
árajánlatot, így a kérdésem az, hogy kívánjuk-e ezt megvalósítani? 

 
Polyák Tibor: olcsóbb ajánlat úgy sem várható.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Marx Károly utcától a Mátyás király utcáig tartó közvilágítás 
kiépítésének elfogadását  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
87/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
Közvilágítás kiépítésének megvalósítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marx Károly utcától a Mátyás 
király utcáig tartó közvilágítás kiépítését elfogadja.  
 
 
2.)  
Csáki Béla: a legutóbbi testületi ülésre érkezett kérelem után érdeklődtem, amely a Csuka 

dűlő javítására vonatkozik, és ennek a megjavítása, rendbe hozatala 610.000,- forintba 
kerülne, melyet az ott élő családok 100.000,- forinttal tudnának támogatni. A kérdés, hogy 
megcsináltassuk-e vagy sem? 

 
Szénási Zoltánné: teljes mértékben megértem az ott lakók helyzetét, hisz valóban rossz az az 

út, de véleményem szerint ez az összeg túl sok. 
 
Bakró Tibor: egyetértek. 
 
Csáki Béla: a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal úgy 

döntött, hogy nem csináltatja meg a Csuka dűlő határút útalappal történő rendbe tételét a 
magas költsége miatt.  
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3.) 
Csáki Béla: a Sirius Rádió fordult egy kéréssel a Képviselő-testület felé, melyben 20.000,- 

forint támogatást szeretnének kérni az önkormányzattól. Az én javaslatom az, hogy várjuk 
meg a költségvetést, hogy mennyi pénzünk lesz, és akkor majd visszatérünk rá. Van-e más 
javaslat? 

 
Polyák Tibor: rendben van, én egyetértek a javaslattal. 
 
Seres István: én is egyetértek.  
 
Csáki Béla: ezt a határozathozatalt tehát elhalasztjuk a 2013. évi költségvetési rendelet 

megalkotásáig.  
 
 
4.) 
Csáki Béla: lenne egy olyan javaslatom, mivel Havas Tibor hosszú éven keresztül végezte a 

könyvtárosi munkát, fejezzük ki írásban is elismerésünket felé, illetve köszönjük meg neki 
lelkiismeretes munkáját.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő Havas Tibor könyvtáros tanító munkájára vonatkozó javaslat 
elfogadását  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
88/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
Havas Tibor könyvtáros tanító munkájának 
elismerése 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elismerését és köszönetét fejezi 
ki Havas Tibor könyvtáros tanítónak az iskolai és közművelődési könyvtárban hosszú ideig 
végzett lelkiismeretes könyvtárosi munkájáért.  
További tanítói munkájához jó egészséget, sok sikert kívánunk! 
 
 
5.) 
Csáki Béla: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervként a munkaszervezeti feladatok ellátásra 
2007. július 25-én hozta létre a Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézményt. A 
Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény határozatlan idejű, közalkalmazotti 
jogviszonyban 4 főt foglalkoztat: igazgató, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző és 
ügyintéző munkakörben. 
A Társulási Tanács a 2012. szeptember 12-i ülésén 27/2012. (IX.12.) tt. határozatában 
arról döntött, hogy 2012. december 31-vel meg kívánja szüntetni a Kiskunfélegyházi 
Kistérség Szolgáltató Intézményt, mivel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
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társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényt, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 157. § hatályon kívül helyezi 2013. január 1-től. A 
költségvetési szerv megszüntetése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
11. § (1) bekezdése alapján jogutód nélküli megszüntetéssel történik.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a megszűnő Kiskunfélegyházi Kistérségi Szolgáltató Intézmény 
közalkalmazottainak lehetséges foglalkoztatására vonatkozó javaslat elfogadását  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
89/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
A megszűnő Kiskunfélegyházi Kistérségi Szolgáltató 
Intézmény közalkalmazottainak lehetséges foglalkoztatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálta annak lehetőségét, hogy 
a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás jogutód nélkül 
megszüntetett munkaszervezetének közalkalmazottait tudja-e foglalkoztatni. 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az önkormányzat 
fenntartói körén belüli költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új 
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulásnál létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
 
 
6.)  
Csáki Béla: Bereczki Zoltán azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a 

Fülöpjakab 0148/2. hrsz-on tervezett gazdasági melléképület építésénél kérné az építési 
szabály 6 méterről 3 méterre való csökkentését. Van-e javaslat, vagy támogatható-e? 

 
Szavazásra terjesztem elő Bereczki Zoltán 0148/2 hrsz-on tervezett melléképület 
építésénél az építési szabály csökkentésére vonatkozó javaslat elfogadását  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
90/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
Építési szabály csökkentése 
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H A T Á R O Z A T  
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bereczki Zoltán 0148/2 hrsz-on 
tervezett gazdasági melléképület építéséhez az építési szabály csökkentését (6 méterről 3 
méterre) elfogadja.  
 
 
7.) 
Csáki Béla: a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 03-TNY-773-
2/2012-543019 számú végzésében hiánypótlást intézett az önkormányzat részére, hogy az 
intézmény adataiban bekövetkezett változás bejelentési kérelem az alábbiak szerinti 
hiányosságokat tartalmazza, melynek orvoslására a fenntartó önkormányzat képviselő-
testülete jogosult: 
 

- A költségvetési szerv megnevezése nem felel meg a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendeletnek. Tájékoztatott arról, hogy az általános művelődési központ 
megnevezés is alkalmazható. 

- Az intézmény köznevelési törvény szerinti típusba sorolása és a közfeladat 
meghatározása nem megfelelő. 

- A módosító okirat hiányzik. 
 
A fenti hiánypótlási felhívásnak megfelelően átdolgozásra kerülne az alapító okirat és a 
társulási megállapodás.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 
alapító okiratának módosításának elfogadását  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
91/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
A Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési  
Központ alapító okiratának módosításáról  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállás - Fülöpjakab 
Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2013. január 1-től az előterjesztés 
elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint módosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 
alapító okirata módosításának egységes szerkezetbe foglalásának elfogadását.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
92/2012. ( 12.19.) önkormányzati határozata 
A Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési  
Központ alapító okirata módosításának egységes  
szerkezetbe foglalásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jakabszállás-
Fülöpjakab Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2013. január 1-től, a 
határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
E határozat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 72/2012. (XI. 28.) számú 
határozatát. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás - Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításának elfogadását.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
93/2012. ( 12.19.) önkormányzati határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás társulási  
megállapodásának módosítása. 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jakabszállás-
Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2013. 
január 1-től, a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
E határozat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 73/2012. (XI. 28.) számú 
határozatát. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester  
Határidő: azonnal 
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8.) 
Csáki Béla: Bereczki Zoltán továbbra is meg szeretné vásárolni a Lantos Marika néni 

tanyáját, ahol a fásítás nem volt megvalósítható, így sövény vagy vadnarancs fák ültetése 
lenne egy optimális megoldás. A tanya mellett megvett egy területet a szürkemarháknak, 
így a kis tanyát is meg szeretné venni. Meg kellene állapítani, hogy az a tanya mennyit ér, 
vagy esetleg adjuk neki bérbe. Ha csak ott áll a tanya, előbb vagy utóbb össze fog majd 
dőlni.  

 
Seres István: meg kellene nézetni, hogy valóban mennyit ér, illetve, hogy mennyi fa található 

ott.  
 
Polyák Tibor: egyszer már felvetődött ez a kérdés, és akkor az volt, hogy 1.000,- forint/fa, 

vagyis kb. 300.000,- forint.  
 
Seres István: Én kevesellem ezt az összeget. 
 
Csáki Béla: akkor inkább dőljön össze? Véleményem szerint a bérbeadás is egy megoldás 

lehetne. Majd megnézzük, és visszatérünk még erre.  
 
 
9.) 
Csáki Béla: Francia Rita azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a számára 

értékesített 6000 m2-nyi terület a Koronczay féle telek mellett legyen, ne a sarkon. 
Vélemény, javaslat? 

 
Seres István: ha építenek rajta, akkor semmi kifogásom.  
 
Csáki Béla: rendben, intézkedni fogom.  
 
 
10.) 
Csáki Béla: a Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési Központ vezetését Ország 

Béláné végezné 2013. június 30-ig.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás – Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 
vezetésére Ország Béláné felkérésének elfogadását  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
94/2012. (12.19.) önkormányzati határozata 
Ország Béláné felkérése a Jakabszállás - Fülöpjakab 
Általános Művelődési Központ vezetésére 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Jakabszállás - Fülöpjakab Általános Művelődési Központ vezetését Ország Béláné megbízott 
vezetőként végezze 2013. június 30-ig.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2013. január 2. 
 
 

IX. 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 sk.  
                     polgármester                                                                          jegyző  
 


