
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18-án 16 

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

Zoltánné képviselők, 
 Hegedűs Gáborné megbízott címzetes főjegyző, 

Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./   Közös hivatallal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
  Előadó: Polgármester 

 
2./   Egyebek 

 
 
Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra. 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: Közös hivatallal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 
 

Csáki Béla: a testületi ülésen hozott döntésünket közöltük Jakabszállással, ahonnan 
megkaptuk az ő testületi ülésükön hozott határozatot. Gyakorlatilag 2 lehetőségünk van, 
vagy elutasítjuk Kunszállást és megvárjuk a kormánymegbízott döntését, vagy felvesszük 
a kapcsolatot Kunszállással, és közös hivatalt alakítunk ki. Ebben az esetben, a nagyobb 
lélekszámú település a gesztor, vagyis a közös hivatal névadója. A két önálló 
önkormányzat megszűnik, mint települési polgármesteri hivatal. Ha ez a megállapodás 
létrejön, akkor már nem lesz Fülöpjakabi Polgármesteri Hivatal, hanem olyan lesz, hogy 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltsége.  

 
Seres István: én egy közös testületi ülést tudnék elképzelni, hogy mindkét település dönteni 

tudjon, és amit kell, ki lehessen javítani. A két település 50-50 %-os döntési joggal 
rendelkezik.  

 
Hegedűs Gáborné: a jogszabály szigorúan előírja, hogy minősített többséggel lehet dönteni. 

Ebben az esetben, hogy mindkét településen azonos a képviselői létszám, nem érheti 
hátrány Fülöpjakabot.  

 



Csáki Béla: 5000 lélekszám alatti településeken 6 képviselő választására volt lehetőség.  
 
Seres István: nem a lakosság arányát kellene alapul venni, hanem ha a jegyző 2 napot itt 

lenne, és 3 napot pedig Kunszálláson, akkor Fülöpjakab 2 napi bért fizetne neki.  
 
Szénási Zoltánné: lehet már tudni, hogy hogyan fog alakulni a létszám? 
 
Csáki Béla: a megmaradt feladatokat Fülöpjakab minimum 4 fővel tudja ellátni, a 

költségvetésben is ennyivel terveztünk.  
 
Csankovszki Tibor: az biztos, hogy mi már nem gondolkodhatunk abban, hogy a közös 

hivatal kialakítására még időt kérjünk.  
 
Hegedűs Gáborné: a törvény egyértelműen kimondja a március 1-jei határidőt.  
 
Bakró Tibor: én mindenképpen megértem Jakabszállás döntését, hiszen mi sem szeretnénk, 

hogy évente ennyi összegű veszteségünk legyen. Az én javaslatom mindenképp a 
Kunszállás felé való kezdeményezés.  

 
Csáki Béla: így van, tehát erről fog majd készülni egy határozat, melyben a testület 

felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések lebonyolítására.  
 
Hegedűs Gáborné: március 1-jével már közös hivatalként kell indulni.  
 
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 
16/2013.(02.18.) önkormányzati határozata 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete – eleget téve a 2011. évi 

CLXXXIX. törvény kényszerének – úgy dönt, hogy Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozását kezdeményezi Kunszállás Község Önkormányzatával.  

 
2.) A Képviselő – testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert, hogy folytasson tárgyalást 

Kovács Imre Kunszállás Község polgármesterével a Közös Hivatal kialakításáról, és ezzel 
kapcsolatban készítsenek megállapodás tervezetet.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 



II. NAPIREND: Egyebek 
 
Hegedűs Gáborné: meg szeretném köszönni mindenkinek a bizalmát, hogy itt dolgozhattam 

és a helyettesítést elláthattam. Úgy gondolom, hogy jó emberi kapcsolatokat alakítottam ki 
mind a hivatali dolgozókkal, mind a képviselőkkel, illetve az ügyintézés folyamán a falu 
lakosságával. Emberileg nagyon sajnálom, hogy ez a döntés született Jakabszállás és 
Fülöpjakab között, és ezért szeretnék elnézést kérni mind magam, mind az önkormányzat 
nevében is. Amikor augusztusban megkaptuk a fülöpjakabi képviselő-testület döntését, én 
nagyon örültem neki, tekintve a korábbi kapcsolatokra. A finanszírozás miatt egy 
kényszerpályára kerültünk, és akkor már láttam, hogy ezzel mi majd Önöknek csalódást 
okozunk, de sajnos ez egyelőre most így van. Még egyszer elnézést kérek! 

 
Csáki Béla: nincs ezzel semmi gond, hiszen mindenki a saját pénzéért harcol. Mi 

megpróbáltuk, köszönjük a lehetőséget.  
 

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az ülést berekesztette. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

                 Csáki Béla           Hegedűs Gáborné 
               polgármester                        megbízott címzetes főjegyző 
  
 
 
 


