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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Szénási 

Zoltánné képviselők, 
 Hegedűs Gáborné megbízott címzetes főjegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
 Dinnyés Imre tanyagondnok, 
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 
     Előadó: Polgármester 
 
2./ Falugyűlés előkészítése 

Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
     Előadó: Tanyagondnokok 
 
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 Szabó Renátát felkérni.     

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

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet-
tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-településfejlesztési bizottság 
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megtárgyalta, és javasolja további tárgyalásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi 
Gyöngyit, hogy az anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: eddig minden évben el tudtuk fogadni a költségvetést, és volt 

elegendő információnk, most ez az információ elég hiányos, hiszen még a közös hivatal 
kialakításának kérdése sem tisztázódott. Az előző évhez képest vannak változások, pl. 
nagy mértékben átalakultak a normatív támogatások, az SZJA - kiegészítést és az SZJA-
ból járó normatívát teljesen elvették az önkormányzatoktól. A normatív támogatásokat 
feladatfinanszírozásként adják oda. Támogatott feladatok közé tartozik a hivatal 
tevékenysége létszámarányosan, a tanyagondnoki szolgálat, a házi segítségnyújtás, a 
szociális étkeztetés és a könyvtári tevékenység. Kapunk kiegészítő normatívákat a 
közvilágításra, a zöldövezet fenntartásra, illetve a szociális feladatokra. Ezek mértéke nem 
minden esetben fedezi a feladatok során felmerült költségeket, ezért nagy részéhez hozzá 
kell még tennünk.  
Ami a múlt évhez képest eltérő bevétel, hogy elindítottuk az IKSZT működtetését és a két 
kolléga bérére le tudjuk hívni a támogatást. Így tehát bevételként jelentkezik. A közcélú 
foglalkoztatást a múlt évnek megfelelően terveztük meg, várható bevétel a múlt évi 
tanyagondnoki utánfutó pályázat összeg kifizetése, amely 2013. év elején már be is folyt. 
Bevételek közé terveztük a hivatal felújításával kapcsolatos pályázat bevételét, de 
természetesen csak akkor merül ez fel, ha megnyerjük a pályázatot. Támogatási kölcsönt 
ebben az évben 3.678.000 Ft várunk vissza, amely a sportöltöző felújításának 
pályázatához kapcsolódik. A 2013. évi költségvetésbe 5.000.000 Ft értékpapír értékesítést 
terveztünk. A működési kiadások között elsősorban a személyi kiadások változtak meg, 
hiszen csökkent 3 fő bérével (jegyző, gazdálkodó, karbantartó). A dologi kiadásoknál az 
iskola költségvetése került ki a kiadások közül. Telekértékesítésből várható 1.000.000 Ft 
értékű bevétel.  
Én ennyivel szerettem volna kiegészíteni, ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok.  

 
Csankovszki Tibor: azt lehet-e tudni, hogy ez a 4.500.000 Ft összegű kieső bevétel miből 

tevődik össze? 
 
Hegedűs Gáborné: a költségvetési törvény mellékletében megvannak a létszámok az adott 

településkategóriáknak. Egy képlet alapján kell kiszámolni, hogy melyik településen 
mennyi létszámot finanszíroznak állami támogatással. Jakabszállásnak 7,3 létszámot 
finanszíroznak, ha egyedül van, ha Fülöpjakabbal társul, akkor pedig megközelítőleg 1 
fővel kevesebbet. Az 1 főre jutó normatíva a 4.580.000 Ft.  

 
Seres István: ha létrejön a közös hivatal, akkor a jegyző asszony már nem körjegyzői állást 

fog betölteni? 
 
Hegedűs Gáborné: nem, körjegyző fogalom már megszűnt, ha létrejön a társulás, akkor 

közös hivatal jegyzője lesz.  
 
Csáki Béla: most csak a költségvetés beterjesztése történik meg, a rendelet megalkotását 

elnapoljuk a márciusi rendes ülésre. A képviselők a 4.500.000 Ft összegű tételt nem 
javasolják a költségvetésben továbbra szerepeltetni. Elfogadható-e ez így?  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
7/2013. (02.13.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
megtárgyalása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A 4.500.000 Ft közös hivatal 
többletkiadásai miatt Jakabszállás részére történő átadásával nem ért egyet, a rendelet 
alkotását a következő testületi ülésre elnapolja.  
 
 

II. NAPIREND: Falugyűlés előkészítése 
 
Csáki Béla: az önkormányzati törvény 54 §-a előírja a Képviselő – testületnek, hogy évente 

legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatokat tehetnek. Az elhangzott kérdésekre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 
napon belül választ kell adni.  
Fülöpjakabon a falugyűlés kifejezést szokták meg a lakosok, és kialakult a megszervezés 
időszaka is, mely február vége, március eleje.  
Javaslat az időpontra: 2013. február 25. vagy 2013. március 4. 
Helyszín: Teleház 
Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről, és a 2013. évi 
tervekről, elképzelésekről.  
Meghívottak: falugazdász, sajtó, Kiskunfélegyháza Járási Földhivatal vezetője, képviselő 
tagok, civil szervezetek elnökei 
 
Mi a vélemény, javaslat? 
 

Seres István: az én véleményem az, hogy inkább március 4-e legyen az időpont, hiszen akkor 
már több információval tudunk szolgálni a lakosság számára a közös hivatal kialakításával 
kapcsolatban.  

 
Polyák Tibor: egyetértek ezzel a javaslattal, az én véleményem is a március 4-e. 
 
Csáki Béla: Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 

Szavazásra terjesztem elő a Falugyűlés 2013. március 4-i, 17,00 órai kezdettel történő 
megszervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
8/2013.(02.13.) önkormányzati határozata 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2013. 

március 4-én, 17,00 órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 
 

III. NAPIREND: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
 
Csáki Béla: a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló anyagot a képviselők 

megkapták. Megkérdezem a két tanyagondnokot, hogy az anyagot kívánják-e 
kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Polyák Tibor: annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy az ebédszállításnál lévő 5347 adag 

az év folyamán került kiszállításra, amelyben a belterület kiszállítása is benne van.  
 
Csörszné Zelenák Katalin: látva az elkészült beszámolót, jó látni így kívülről is, hogy 

Fülöpjakabon ilyen jó színvonalon működik a tanyagondnoki szolgálat. Valószínűleg 2 
olyan pályázati forrás lesz ebben az évben, amelyet érdemes lesz kihasználni, hiszen lesz a 
tanyapályázaton belül a tanyagondnoki szolgálatot érintő kisebb beszerzési pályázat (téli 
gumi, szolgálathoz szükséges számítógép, fényképezőgép, utánfutó, stb.). További jó 
munkát és több anyagi forrást kívánok!  

 
Polyák Tibor: említetted az oktatáson, hogy az Egyesületnek lesz majd valamiféle 

gyermekprogramokra való pályázata. Erről van-e valamivel több információd?  
 
Csörszné Zelenák Katalin: igen, erre most március-április folyamán, amelyre 15 település 

falu- vagy tanyagondnoka jelentkezhet, ha meg akarnak valósítani bármiféle programot 
gyermekeknek, időseknek, felnőtteknek akár tanyán, akár a faluban. Ennek van egy 
30.000 Ft-os programkerete, amiből ki lehet találni, hogy milyen programot szeretnének 
megvalósítani. Erre lehet jelentkezni, amelyet március-áprilisban meg is lehet már 
valósítani. A számla az Egyesület nevére kell, hogy szóljon, és kell néhány fotó, illetve 
beszámoló a programról.  

 
Seres István: kimondottan csak a tanyagondnokoknak lehet erre pályázni? 
 
Csörszné Zelenák Katalin: igen, tehát ez a lényeg, hogy a tanyagondnok vezetésével, 

segítségével, közreműködésével valósuljon meg ez a program. Ez egy feltétel.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámoló 

elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
9/2013. (02.13.) önkormányzati határozata 
Az I. és II. tanyagondnoki szolgálatok  
működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. tanyagondnoki szolgálat 

működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

IV. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19.§ (2) bekezdés f) 

pontja értelmében a települési képviselő köteles részt venni a képviselő – testület 
munkájában. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
2000. évi XCVI. Törvény 2. § e) pontja kimondja, hogy ha az önkormányzati képviselő 
egy éven át nem vesz részt a képviselő – testület ülésén az önkormányzati képviselő 
megbízatása megszűnik.  
Fentiekre való hivatkozással kérem a képviselő – testületet, hogy Csáki Pál 
önkormányzati képviselő képviselői megbízatásának megszűnését határozat 
meghozatalával állapítsa meg, tekintettel arra, hogy 2011. szeptember 28. napja óta nem 
vesz részt a képviselő – testület ülésein.  
 
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő Csáki Pál képviselői megbízatás megszűnésének 
megállapításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
10/2013.(02.13.) önkormányzati határozata 
Csáki Pál önkormányzati képviselő képviselői 
megbízatás megszűnésének megállapítása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete megállapítja, hogy Csáki Pál 
önkormányzati képviselő 2011. szeptember 28. napja óta nem vesz részt a képviselő-testület 
ülésein. 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete megállapítja, hogy Csáki Pál 
önkormányzati képviselő képviselői megbízatása megszűnt.  
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Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete megbízza Csáki Béla 
polgármestert, hogy jelen határozatot az ülést követő munkanapon kézbesítse  
 

-Csáki Pál, 
-a választási bizottság, 
-Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére. 

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvényből 
eredő utcanév változtatások.  
Fülöpjakabon két olyan utcanév van – a Marx Károly utca és a Felszabadulás utca -, 
amely nem felel meg a fenti jogszabályi követelményeknek. Az utcanevekre vonatkozóan 
javaslom a lakossági vélemények kikérését és ezt követően a testület hozza meg a döntését 
az új utcanevekről.  
Az én javaslatom, hogy a helyi újságban tegyük közzé, és a hivatalban készítünk egy 
gyűjtődobozt, ahová a lakosság - főként az érintett utcák lakói – bedobhatják 
véleményüket.  

 
Szénási Zoltánné: én úgy gondolom, hogy mindenképpen kérdezzük meg az ott lakók 

véleményét.  
 
Seres István: a Felszabadulás utcán miért kell megváltoztatni?  
 
Csáki Béla: a MTA-tól lehet segítséget kérni, hogy mely utcaneveket kell megváltoztatni, és 

mely utcanevek maradhatnak meg.  
 
Polyák Tibor: csak az utcabeliek dobhatják be a véleményüket? 
 
Csáki Béla: bárki bedobhatja, de az utcabeliek számítanak elsősorban.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a 2012. évi CLXVII. törvényből eredő utcanév változtatásokról 
szóló előterjesztés elfogadását. 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
11/2013.(02.13.) önkormányzati határozata 
A 2012. évi CLXVII. törvényből eredő utcanév 
változtatásokkal kapcsolatos feladatok 
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HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete megkérdezi elsősorban az érintett 
utcákban lakók véleményét, és kéri, hogy a javaslatokat március 4-ig juttassa el a 
Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2013. március 4.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 11. számú módosításáról készült előterjesztést a képviselők 
megkapták. (5. sz. melléklet) 
Az előterjesztésbe bele van írva, hogy mi változik meg.  
 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
12/2013. (02.13.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 11. számú 
módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosuljon a 11. számú módosítással egységes szerkezetben.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
4.)  
Csáki Béla: a 2011. évi CXC. Törvény 50.§ (8) alapján az általános iskolai felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési 
önkormányzatok véleményét.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az általános iskolai felvételi körzethatárok megállapításáról 

szóló előterjesztés elfogadását. 
 



 8

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
13/2013. (02.13.) önkormányzati határozata 
Az általános iskolai felvételi körzethatárok  
megállapításáról  
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Fülöpjakab Község beiskolázási körzet megállapításával, mely szerint: 
 
A Jakabszállás – Fülöpjakab Általános Művelődési Központ fülöpjakabi általános iskolai 
tagintézménye (6116 Fülöpjakab, Templom u. 1. ) felvételi körzete megegyezik a település 
közigazgatási területével.  
 
Felelős: Hegedűs Gáborné megbízott címzetes főjegyző 
Határidő: 2013. február 25.  
 
 
5.) 
Csáki Béla: Csendes Imre, Csendes Gábor és Bertus Tibor fülöpjakabi lakosok azzal a 

kéréssel fordultak a képviselő-testülethez tavaly júliusban, hogy hangszeres próbák céljára 
zárható helyiséget biztosítani szíveskedjünk. Akkor határozott időre adtuk nekik bérbe az 
informatikai helyiséget, adott bérleti díjért, de a fiataloknak nagyon megtetszett, és ezt 
meg szeretnék hosszabbítani. Mi a vélemény, javaslat? 

 
Bakró Tibor: milyen sűrűn járnak oda a fiatalok? 
 
Csáki Béla: hetente 2-3 alkalommal, ahogyan a szabadidejük engedi. 
 
Bakró Tibor: én megtartanám a 3.000 Ft összegű bérleti díjat, hiszen a fűtés költségeihez 

ezzel hozzájárulnak, és természetesen helybeli fiatalokról van szó.  
 
Polyák Tibor: támogatom ezt a javaslatot, maradjon meg ez az összeg.  
 
Csankovszki Tibor: egyetértek a javaslattal.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Teleház informatikai helyiségének bérleti díj összegének 

megtartását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
14/2013. (02.13.) önkormányzati határozata 
Teleház informatikai helyiségének bérleti díjáról 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bertus Tibor, Csendes Gábor és 

Csendes Imre részére a Teleház informatikai helyiségének bérleti díját továbbra is 3.000,-
Ft/hó összegben határozza meg.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6.) 
Csáki Béla: a megállapodás-tervezetet a képviselők megkapták. Megkérdezem Hegedűs 

Gáborné megbízott címzetes főjegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
 
Hegedűs Gáborné: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Bakró Tibor: mindenképpen létszámcsökkentést fog jelenteni.  
 
Hegedűs Gáborné: közösen kell a hivatali létszámot megállapítani, és a közös hivatal 

kialakításánál nincsenek egyedüli döntések, csak közösek.  
 
Szénási Zoltánné: ha Fülöpjakab társul Jakabszállással, de Kunszállás nem tud hová 

„menni”, akkor a Kormányhivatal kijelölheti, hogy Kunszállás harmadikként társuljon 
Jakabszálláshoz? 

 
Hegedűs Gáborné: bármit tehet a Kormányhivatal.  
 
Szénási Zoltánné: akkor megint minden megváltozik.  
 
Csáki Béla: ha Jakabszállás egyedül marad, nem társul senkivel, akkor neki marad 7, 496 

státusza.  
Ha Fülöpjakab és Jakabszállás alakít közös hivatalt, akkor Fülöpjakab létszáma 2, 73, 
Jakabszállásé pedig 6, 59 a 7, 5 státusz helyett.  
Ha Fülöpjakab, Jakabszállás és Kunszállás társul, akkor Fülöpjakabnak 2, 56 státusz, 
Kunszállásnak 3, 86 és Jakabszállásnak 6, 14 státusz jutna. Ezekből az adatokból 
kiindulva, gazdaságilag a hármas társulás lenne a legrosszabb megoldás.  

 
Szénási Zoltánné: tudom, hogy Jakabszállás felé indítványoztuk a társulási szándékunkat, de 

ha Kunszállással lenne társulás, akkor létszámilag és anyagilag hogyan változna mindez? 
 
Csáki Béla: finanszírozás és létszám szempontjából a Kunszállással való társulás a legjobb.  
 
Polyák Tibor: számomra a megállapodás 10. pontja nehezen érthető.  
 
Hegedűs Gáborné: ez az új jegyző kinevezésére vonatkozó szabályozás, január 1-jétől a 

jegyzők munkáltatói jogát a polgármesterek gyakorolják, és ha közös hivatalt alakítanak 



 10

ki, akkor pedig a lakosságszám szerint vannak a szavazati arányok. Tehát 100 % az 
összlétszám, és azt osztják a lakosság arányával.  

 
Seres István: a 16-os pontban ott van a Közös Hivatalt működtető vagyon, de ha 

Fülöpjakabon nem sok javítani való van, viszont Jakabszálláson több mindent kell 
javítani, akkor az a közös hivatal költségét terheli? 

 
Hegedűs Gáborné: a közös hivatal költsége az, amit az elismert létszám alapján az állam ad a 

tényleges feladatellátásra. Ebben vannak a dologi kiadások között szereplő eszközök.  
 
Csáki Béla: a közös hivatal költségéből történik, nincs elkülönítve. Ahol felmerül a javítás, a 

könyvelésben jelölni kell.  
 
Szénási Zoltánné: mivel nem ismerjük Jakabszállás költségvetését, de ha Jakabszállás most 

azt mondja, hogy nem kérjük azt a plusz pénzt, elfogadnak minket anélkül, de 1 év múlva 
kiderül, hogy mégsem tudják a költségvetésükből azt a mínuszt kigazdálkodni, akkor 
újból szóba jöhet ennek az összegnek a kifizetése? 

 
Hegedűs Gáborné: persze, előfordulhat.  
 
Csáki Béla: előfordulhat, de nekünk sem lesz több pénzünk, és ez elő van írva, hogy mikor és 

hogyan kell teljesíteni.  
 
Kovács Imre: néhány gondolatot akkor én is megosztanék a képviselő társakkal. Elküldtük a 

határozatainkat a szomszédos településeknek (Városföld, Fülöpjakab), illetve 
Jakabszállásnak is. Városfölddel tárgyaltunk először, ahol jelezte a jegyző asszony, hogy 
nekik egy olyan szándékuk van, mely szerint részönkormányzata lesz Városföld 
Kecskemétnek. Kunszállás nem szeretne betolakodó lenni harmadikként. A két település 
összevonása közel fél-fél fő „megmentését” jelentené. Kunszállás is ugyanolyan 
kényszerhelyzetben van, mint Fülöpjakab, tehát itt nincs arról szó, hogy fizetünk-e 
egymásnak több millió Ft-ot vagy sem. A hivatal összevonás kapcsán sok feladatellátás is 
összevonásra kerül. A cél is az, hogy a lakosságnak könnyebb legyen ügyeket intézni, 
hiszen így sok ügyet el tudnak helyben intézni. A településeket úgy kerestük meg, hogy 
szeretnénk egy virtuális önkormányzatot kialakítani.  

 
Seres István: ha Kunszállással hozna létre Fülöpjakab közös hivatalt, akkor hány fő maradna 

meg? Akkor hogyan alakulnának a státuszok? 
 
Kovács Imre: az elismert hivatali létszám Fülöpjakab és Kunszállás vonatkozásában 7,6, ami 

azt jelenti, hogy Fülöpjakabon 3, 46 és Kunszálláson 5,1 fő maradna meg és 
költségvetésből finanszírozhatóvá válna.  

 
Csáki Béla: teljes mértékben egyetértek Jakabszállás döntésével, hiszen mi sem szeretnénk 

fordított helyzetben évente 4,5 millió Ft-tól elesni. Fülöpjakab részére nagy kiesés, hogy 
az állam a gépjárműadó 60%-át átvette, illetve a SZJA teljes egészét elvitte. A jelenlegi 
helyzetben a Kunszállással való társulás tűnik a leglogikusabb megoldásnak. Megvárjuk, 
hogy a holnapi testületi ülésen Jakabszállás Képviselő – testülete hogyan dönt, és majd 
tovább indulunk.  
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Kovács Imre: a Kunszállással való társulás következtében, Fülöpjakabon 1 nappal több 
jegyzői jelenlétet tudnánk biztosítani, hiszen lakosságarányos ez annyit jelentene, hogy 
Kunszálláson 3 napot, míg Fülöpjakabon pedig 2 napot tartózkodna a jegyző.  

 
Seres István: ha 3-as társulás jönne létre a Kormányhivatal által, akkor maradna Kunszállás 

jegyzője, és aljegyző lenn? 
 
Kovács Imre: mi mindenképpen ragaszkodunk az aljegyzőhöz.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról szóló 

megállapodás-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
15/2013.(02.13.) önkormányzati határozata 
A Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 
alakításáról szóló tervezetet az alábbi módosításokkal tudja elfogadni: 
 
1.) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete nem tudja vállalni, hogy 

Jakabszállás Község Önkormányzata részére megtéríti a kieső állami támogatást, mely a 
közös hivatal kialakítása miatt a csökkentett létszám miatt következik be. 

 
2.) A közös használatba adott vagyon tekintetében az esedékes működtetési, karbantartási és 

javítási kiadások a közös hivatal költségvetését terhelik a könyvelésben, jelölve a 
felmerült munka helyszínét.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
7.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 
 

- 2013. 02. 18-án (hétfő) 15 órakor informális gyűlés (bővített testületi ülés) lesz, ahol a 
2013. évi programok megtárgyalása lesz a téma.  

- Az épületenergetikai fejlesztések című pályázat viszonylag jó sorszámot kapott, hiszen 
a benyújtás sorrendje is nagyon fontos. Ez a pályázat nemcsak a felújításról szól, 
mivel a Nap által villamos energiát termelünk, így 70%-os energia-megtakarításra 
számolhatunk.  

- A TÁMOP-3.2.3.B-12/1 pályázattal kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, 
hogy a héten már lezárul.  
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V. NAPIREND: Interpelláció 

 
Seres István: így, hogy most Csáki Pálnak megszűnt a képviselői megbízatása, a következő 

testületi ülésen a soron következő képviselő jelölt lesz már itt? 
 
Hegedűs Gáborné: igen, a helyi választási bizottság elnöke erről a döntésről értesítést kap, és 

az ő feladata az, hogy a jegyzőkönyv alapján megállapítsa a következő legtöbb szavazatot 
kapott képviselőt, arról őt értesíti, és a következő ülésen leteszi az esküt, és onnantól 
kezdve már ő is gyakorolja a képviselői jogokat.  

 
Csáki Béla: van-e még kérdés? 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt 
ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
                      Csáki Béla                                                            Hegedűs Gáborné  
                     polgármester                                                       megbízott címzetes főjegyző                  
 
 
 


