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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-án 15 

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

Zoltánné, Fekete István képviselők, 
 Szabó Gabriella gazdálkodó, 
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./ A 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
2./ Közterületi nevek megállapításáról szóló rendelet 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
3./ A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása   
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
4./ Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása c. pályázat 

benyújtása óvodai konyha felújítása tárgyában 
 Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
5./ A közös hivatal felállításával kapcsolatos törvényességi javaslat 
 Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
6./ Háziorvosi álláspályázat kiírása 
 Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
7./ Egyebek 
 Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
8./ Interpelláció 

 
 
Csáki Béla: köszöntöm az 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 napirendi pontokban némi felcserélés 
várható.)  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
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I.NAPIREND: A 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 

 
Csáki Béla: a 2012. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a 

képviselők megkapták. Megkérdezem Szabó Gabriellát, hogy az anyagot kiegészíti-e?  
(1. sz. melléklet)  

 
Szabó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, de a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy az óvoda költségvetése 2012-ben és 2013-

ban is Jakabszálláson szerepel, de ez meddig kívánatos, hogy ez továbbra is így maradjon, 
vagy ez mikor fog átkerülni Fülöpjakabra? 

 
Szabó Gabriella: azt hozzá tenném még, hogy a dologi kiadások terheltek bennünket, tehát 

nem teljes egészében volt az óvoda költségvetése Jakabszálláson.  
 
Csáki Béla: a közoktatási társulásból csak az iskola került ki, és elfogadtuk, hogy fennmarad, 

hiszen a társulás pályázott Fülöpjakabon és Jakabszálláson is óvodafejlesztésre. A 
pályázati szerződés a társulással van, és abból úgy lehet csak kilépni, ha a 
belügyminisztériummal ez a szerződés meg lesz változtatva. Jelenleg ez folyamatban van, 
de nem lehet tudni, hogy meg lesz-e változtatva, hiszen év közben nem célszerű ezt 
megváltoztatni. Az még nem tisztázott, hogy mire elegendő a finanszírozás, pl. az 
étkeztetésnél biztos, hogy nem lesz elegendő, hiszen benne van az óvodai étkeztetés is, 
melynek a díját megemelték most is. Pillanatnyilag olyan kötöttségünk van, amiből nem 
lehet egyelőre kiszállni.  

 
Seres István: azt szeretném kérdezni, hogy a vagyonkimutatásban az immateriális javakba mi 

tartozik bele? 
 
Szabó Gabriella: a szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, szoftverek, nálunk nincs, de 

még ide tartozik a licenc. A szoftverek pedig azok, amely programokon dolgozunk a 
számítógépeinken, amely a mindennapi munkánkhoz szükséges.  

 
Csáki Béla: a kollegák különböző programokon dolgoznak (könyvelési, iktatási, pénzügyi, 

népesség - nyilvántartási, stb.), amelyeknek jogdíja van.  
 
Dr. Bóna Csaba: a népesség – nyilvántartó program most lett megújítva a közös hivatal 

kialakítása kapcsán, melynek az éves díja 80.000 Ft + ÁFA.  
 
Szénási Zoltánné: nekem egy kis értelmezési gondom van a rövid lejáratú kötelezettségeknél, 

mit jelent az, hogy iparűzési adó feltöltés és helyi adó túlfizetés? 
 
Szabó Gabriella: az iparűzési adónál feltöltési kötelezettség van.  
 
Dr. Bóna Csaba: így van, tehát ha többet fizetnek be, akkor nekünk azt vissza kell fizetni. 

Május 20-ig fel kell tölteni az iparűzési adót.  
 
Csáki Béla: van-e más kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat 2012. évi zárszámadás elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat 2012. évi 
zárszámadásra vonatkozó előterjesztést elfogadja.  
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2013.(IV.23.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

II.NAPIREND: Közterületi nevek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 
 
Csáki Béla: a közterületi nevek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők 

megkapták. (2. sz. melléklet)  
A közterületi névváltozás Fülöpjakabon 2 utcát érint, a Marx Károly utcát, és a 
Felszabadulás utcát. A Marx Károly utcára az ott lakók tettek egy javaslatot, a Napsugár 
utcát, de a másik utcára 1 javaslat érkezett, a Petőfi utca. Átadom a szót, ha van valakinek 
véleménye, észrevétele.  

 
Polyák Tibor: azt szeretném kérdezni, hogy több városban is a főutakat, átmeneti utakat 

útnak nevezik el, van-e valami előírás, vagy van-e jelentősége, hogy ez a főút nálunk út 
vagy utca lesz?  

 
Dr. Bóna Csaba: én nem tudok róla, hogy erre lenne bármiféle törvényi előírás, de ebben az 

esetben logikus lenne az út nevet adni.  
A hatályba lépés időpontját is meg kell majd határozni, amelyre én a május 1-jét 
javasolnám. A régi lakcímkártyákat először be kell vonni, majd utána kapnak a lakók új 
kártyákat. Ha valamely utcában cég van bejegyezve, akkor ott a címek cseréjénél lesz 
anyagi vonzat az ügyvédi ellenjegyzés miatt.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, ha valakinek építési telke van, akkor a földhivatal 

arról küldeni fog értesítést, vagy automatikusan átírásra kerül? 
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Dr. Bóna Csaba: a földhivatal a központi nyilvántartásból látni fogja a változásokat, de az 
ügyfél a módosításokról kapni fog egy tulajdoni lap kivonatot.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a közterületi nevek megállapításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
32/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
Közterületi nevek megállapításának elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény 10.§ (1) bekezdés h) pontjának felhatalmazása alapján az egyes 
törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXII. Törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 
az alábbi határozatot hozza:  
1. A Képviselő – testület megbízza a polgármestert, hogy a lakosság tájékoztatása, valamint 

az utcanév táblák cseréje érdekében a szükséges intézkedéséket megtegye.  
2. A Képviselő – testület úgy dönt, hogy az utcanév táblák cseréjéhez szükséges összeget a 

2013. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. április 23. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a közterületi nevek megállapításáról szóló rendelet 

elfogadását, illetve a 2013. május 1-jei hatályba lépés időpontját.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2013.(IV.23.) önkormányzati rendeletét 

a közterületi nevek megállapításáról 
 
 

III. NAPIREND: Háziorvosi álláspályázat kiírása 
 

Csáki Béla: a háziorvosi álláspályázat kiírásáról szóló anyagot a képviselők megkapták (3. sz. 
melléklet).  
Érkezett egy levél a Nyugdíjfolyósítótól, mely azokat a személyeket érinti, akik 
köztisztviselők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők vagy a fegyveres testületben 
szolgálnak, és a nyugdíjuk igénybe vétele mellett dolgoznak, de nem vonatkozik arra, aki 
vállalkozóként dolgozik. Erről április 30-ig nyilatkozni kell. Ha nyugdíjas 
foglalkoztatottról van szó, akkor végkielégítésről nincs szó.  
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Fél év az az idő, amíg a praxisjog értékesítési lehetősége fennáll, de ha fél év alatt nem 
tudja értékesíteni, akkor ez a jog visszaszáll az önkormányzatra.  

 
Csankovszki Tibor: ez a pályázat megjelenhet a doktor úr munkaviszonyának megszűnése 

előtt is? 
 
Csáki Béla: természetesen, azért is hoztuk a képviselők elé, hogy itt szülessen meg a döntés, 

de nem tudtuk volna hamarabb közzé tenni, hiszen regisztrálnunk kellett a KÖZIGÁLLÁS 
elektronikus portálon. Most kaptunk visszajelzést, amivel együtt jelszót is kaptunk, tehát 
most tudunk csak felmenni az oldalra, ahol meg lehet hirdetni.  

 
Csankovszki Tibor: nekem nem teljesen érthető a pályázat elbírálásának rendje résznél: „ A 

pályázó fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására”. Ezt 
hogyan kell érteni?  

 
Dr. Bóna Csaba: ezt bele szoktuk tenni, vagyis ha a pályázónak nincs megfelelő végzettsége, 

vagy a testület nem találja szimpatikusnak, akkor fenntartja a jogot.  
 
Csankovszki Tibor: de akkor nem a pályázó, hanem a pályázat kiírója, mert ide a pályázó 

van írva, azért nem volt számomra érthető.  
 
Dr. Bóna Csaba: így van, elnézést, akkor azt át kell majd javítani.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a háziorvosi álláspályázat kiírásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
33/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
dr. Jakab Tibor háziorvos közalkalmazotti  
jogviszonyának lemondással történő megszüntetése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Jakab 
Tibor bejelentését a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának 2013. június 30-i hatályú 
lemondással történő megszüntetésével kapcsolatosan. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
33/A/2013.(04.23.) önkormányzati határozata 
Pályázat kiírása háziorvosi tevékenység ellátására 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel vegyes háziorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbi pályázati 
felhívásban foglaltak szerint: 

Pályázati felhívás 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki területi ellátási 
kötelezettséggel vegyes háziorvosi tevékenység ellátására 
 
Munkaviszony jellege: közalkalmazotti vagy egészségügyi vállalkozói formában  
 
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, Fülöpjakab, Alkotmány u. 8.  
A háziorvosi körzet állandó lakosságszáma: 1145 fő.  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  
Fülöpjakab község (vegyes) háziorvosi körzetének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakmai 
jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi 
ellátási kötelezettséggel történő ellátása, továbbá az iskolaorvosi (iskola,óvoda) feladatok 
ellátása 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások megállapítására a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései, vállalkozói forma esetén a 
finanszírozási szerződés rendelkezései az irányadók.  
Szolgálati lakás igény szerint ingyenesen biztosított.  A rendelőt és berendezéseit a háziorvos 
térítésmentesen  használhatja.  
 
Pályázati feltételek:  
A 4/2000.(II.25.)EüM. rendelet 11. §-a szerinti képesítés és az ott, valamint a 
18/2000.(II.25.)Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, 
 
Pályázathoz csatolni kell: 
1./ részletes szakmai fényképes önéletrajzot, motivációs levelet, 
2./ a végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgát igazoló okiratok 
hitelesített másolatát, 
3./ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
4./ háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolatát, 
5./A működtetési jog meglétének, vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által 
működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása, illetve a pályázó  
kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén, 15  napon belül benyújtja a 
működési engedély iránti kérelmet a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 
illetékes szervéhez, 
6./ Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 
esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolta.  
7./ korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra vonatkozó 
igazolásokat. 
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8./ nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 
résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.  
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•Csecsemő-és gyermekgyógyászati, belgyógyászati, üzemorvosi vagy rheumatológiai 
szakvizsga megléte a pályázónál vagy vele együttköltöző házas- vagy élettársánál 
• háziorvosi szakmai gyakorlat  
• Esetlegesen meglévő referencia.  
• Letelepedési szándék  
 MOK tagsági viszony 
 
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Fülöpjakab Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejáratát követő soros ülésen. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására. 
 
A munkakör betöltésének időpontja:  
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési 
eljárást követően tölthető be.  
 
A megbízás időtartama:  
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, 
melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik. Az önkormányzat 
kizárólag abban az esetben kötheti meg az ellátási szerződést, ha a pályázó a praxisjogról 
sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával. 
 
A pályázat benyújtásának határideje, helye:  
A pályázat a www.kozigallas.gov.hu oldalon, továbbá az Egészségügyi Közlönyben és 
Fülöpjakab Község honlapján jelenik meg. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31. 
 
A pályázat benyújtása: Postai úton Fülöpjakab Község Önkormányzata, 6116 Fülöpjakab, 
Alkotmány u. 1. címre. A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Csáki Béla 
polgármester nyújt a 76/587-619-es telefonszámon.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. április 23. 
 
 

IV.NAPIREND:A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet 
további ellátása  

 
Csáki Béla: a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további 

ellátásáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták (4. sz. melléklet).  
Jogi személyiség nélküli társaság keretében fogta össze Kecskemét a 13 települést, és volt 
egy megállapodása a Megyei Alapellátó Intézménnyel. Ez a megoldás a társulásoknál 
megszűnt, vagyis minden társulásnak jogi személyiséggel kell rendelkeznie, csak úgy 
működhet tovább. Kecskemét nem ezt az „utat” választotta, hanem minden település 
közvetlenül az Alapellátó Intézménnyel szerződik, tehát fel kell mondani Kecskemét 
várossal kötött megállapodást. Mindez 2013. július 1-jével indul.  
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Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az 

ügyelet további ellátásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
34/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás  
megszüntetése, az ügyelet további ellátása 
 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kecskemét és 
Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása tárgyú előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja azt, hogy a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 

megszűnjön 2013. június 30. napjával, és felkéri Csáki Béla polgármestert a határozat 1. 
melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátására megbízza az Egészségügy és Szociális, 
Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontját, és 
felkéri Csáki Béla polgármestert a határozat 2. melléklete szerinti feladat 
átadási/átvállalási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. április 23. 
 
 

V.NAPIREND: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása c. pályázat benyújtása gyermekélelmezési konyha 
felújítása tárgyában 

 
Csáki Béla: a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása c. 

pályázat benyújtása gyermekélelmezési konyha felújítása tárgyában előterjesztést a 
képviselők megkapták (5. sz. melléklet).  
Megjelent egy belügyminisztériumi rendelet, amelyben az önkormányzati kötelező 
feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztésére van lehetősége az 
önkormányzatoknak. Azok az önkormányzatok, amelyek nem vettek részt 
adósságkonszolidációban, azoknak 100 %-os finanszírozású a pályázat, tehát nincs 
önrésze. Ezért gondoltuk úgy, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget. Ez a pályázat 
felhasználható közbiztonság javítására, óvoda bővítésére, fejlesztésére, iskolai vagy 
óvodai sporttevékenység fejlesztésére, illetve az iskolai és óvodai étkeztetés fejlesztésére.  
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A létesítményt egy szakemberrel megnézettem, és megállapította, hogy miket kellene 
változtatni, újítani ahhoz, hogy önálló engedélyt kaphasson. Jelenleg is van engedélye, 
csak pl. nem csempézettek a falai, elkopott a padozata, és a mozaik lapok is repedeznek. 
Kb. 40 éve készült ez el, tehát valóban ráférne egy felújítás, ami valóban a mai kornak 
megfelelő konyha képét mutatná. A tető is nagyon rossz állapotban van, azon egy héjazat 
csere lenne, a hajlatok kiigazítása, illetve egy új cserépfedés. Kisebb eszközbeszerzésekre 
is lehetőség lenne kb 1,6 millió forint értékben, ilyen lenne pl. egy elektromos sütő, 
főzőzsámolyok, és egy univerzális zöldségpucoló is.  
Ha ez a felújítás meg tudna valósulni, akkor lenne egy olyan vállalkozó, aki vállalná az itt 
főzést, helyi termékekből, helyi árukból. Ha nyer is a pályázatunk, valamilyen mértékű 
költsége biztosan lesz, mint pl. a különböző intézni való dolgok. A pályázati támogatás 
befejezésének végső határideje 2014. június 30-a, ha addig nem sikerül teljesíteni, akkor a 
fel nem használt támogatás összegét vissza kell fizetni.  

 
Polyák Tibor: azokat a fákat onnan akkor ki kell majd venni, hiszen a járdát már felnyomták.  
 
Csáki Béla: esetleg ritkítani lehetne, de egy új járdafelület is benne van a pályázatban.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása c. pályázat benyújtása óvodai konyha felújítása tárgyában szóló 
előterjesztést.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
35/2013.(04.23.) önkormányzati határozata 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények  
fejlesztése, felújítása c. pályázat benyújtása  
gyermekétkezési konyha felújítása tárgyában 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében pályázatot 
nyújt be a „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” 
célterületre, gyermekétkezési konyha felújítása tárgyában. 
A R. 4. § (1) bek. d) pontja értelmében a Képviselő-testület - az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja 
értelmében –a pályázathoz szükséges saját forrás biztosítását a 2013. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő- testület egyúttal megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. április 23. 
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VI.NAPIREND: A közös hivatal felállításával kapcsolatos törvényességi javaslat 

 
Csáki Béla: a közös hivatal felállításával kapcsolatos törvényességi javaslati előterjesztést a 

képviselők megkapták (6. sz. melléklet). Átadom a szót dr. Bóna Csaba jegyző úrnak.  
 
Dr. Bóna Csaba: köszönöm szépen, nem kívánom kiegészíteni, de ha kérdés van, szívesen 

válaszolok. Csak annyit, hogy 2013. április 30-ig kell erről a testületeknek dönteniük.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a közös hivatal felállításával kapcsolatos törvényességi 
javaslatról szóló előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
36/2013.(04.23.) önkormányzati határozata 
Döntés a közös önkormányzati hivatal létrehozásával  
kapcsolatos törvényességi javaslatról 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/20l2. (VI. 26.) Korm. rendelet 
4. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti döntést hozta a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által hozott törvényességi javaslattal kapcsolatosan. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. április 23. 
 
 

VII. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Dr. Bóna Csaba: azt szeretném elmondani, hogy január 1-jétől az új államháztartási törvény 

alapján április 30-ig kellene elfogadni a jövő évi (2014. évi) költségvetési koncepciót az 
önkormányzatnak, aminek eddig november 30. volt a határideje. Orosháza polgármestere 
egy módosító indítványt terjesztett be, mely szerint javasolja, hogy az április 30-i dátumot 
módosítsák október 31-re. Ezek alapján olyan döntést javaslok hozni a testület által, hogy 
a testület nem tudja elfogadni a koncepciót, mivel számszakilag ez tervezhetetlen. Ezzel 
kapcsolatban van-e valami kérdés?  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció 

megtárgyalását.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
37/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójának megtárgyalása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete nem tudja megtárgyalni és 
elfogadni az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciót a jogszabályi feltételek hiánya, 
illetve a folyamatban lévő módosítási indítvány miatt.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el a falunappal kapcsolatosan, hogy alakulnak a 

programok, amelyekre a pénzmaradványunkból kívánunk bizonyos összeget fordítani. A 
képviselő – testületnek erről kell majd döntést hozni, hogy mekkora összeget kívánnak a 
falunapra költeni a pénzmaradványból. Valamennyi összeg van tervezve a falunapra, csak 
nem falunap néven, hanem reprezentációs költség néven, ahol 200.000 Ft érték szerepel. 
Az én véleményem, javaslatom az, hogy a pénzmaradványunkból is használjuk fel 
200.000 Ft-ot.  

 
Van-e más észrevétel, javaslat?  

 
Seres István: az rendben van, hogy a mostani pénzmaradványból felhasználunk 200.000 Ft-

ot, de a további költségvetésből lesz-e egyáltalán majd pénzmaradványunk.  
 
Csáki Béla: azért vagyunk itt, hogy döntsünk erről, de nem kötelező mind a 200.000 Ft-ot 

elköltenünk.  
 
Bakró Tibor: ezt nem kell mindet elköltenünk, de ha most nem szavazzuk meg a 200.000 Ft-

ot, és végül még kellene, akkor meg kevés, és abban a helyzetben már nem tudsz mit 
tenni. Tehát inkább szavazzunk meg többet, mint hogy ne legyen elegendő pénz.  

 
Csáki Béla: akkor döntsünk, hogy mennyi pénzt használjunk fel a pénzmaradványból? 
 
Bakró Tibor: én egyetértek a 200.000 Ft összeggel.  
 
Polyák Tibor: én is ezt javasolnám.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 
 Szavazásra terjesztem elő a pénzmaradványból felhasznált pénzösszeg meghatározását.   
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
38/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
A pénzmaradványból felhasznált pénzösszeg  
meghatározása a falunapi rendezvényre 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 2012. évi pénzmaradványból 
maximálisan 200.000 Ft pénzösszeget kíván felhasználni a 2013. június 29-30-án tartandó 
falunapi rendezvényre.  
 
 
3.)  
Csáki Béla: az önkormányzat Képviselő – testülete a 31/2012. (05.23.) Kt. Határozatában a 

Fülöpjakab 0110/27 hrsz-ú, 6 Ha 1366 m2 nagyságú termőföldjének ingyenes használatba 
adásáról döntött a NAPHOLDAS Nonprofit Közhasznú Kft. részére, mely társaság a 
„GLM Ökofarm” megnevezésű program keretében Családi és Közösségi Farm modellt 
hoz létre.  
Az együttműködési szerződés a földhasználatról elkészült, mely tartalmazza a Képviselő – 
testület kikötéseit, a felépítmények sorsát, illetve a távlati lakóterület bővítésének 
kialakíthatóságát illetően. A jelzett területből azóta értékesítésre került 6000 m2 nagyságú 
terület, melynek az ingatlan - nyilvántartási bejegyzése folyamatban van. Így a jelen 
Együttműködési szerződésben a használatba adott terület 0110/29 hrsz-ú és 5 Ha 5366 m2 
nagyságú.  
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési szerződés 
aláírására.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az Együttműködési szerződés aláírására vonatkozó javaslatot.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
39/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
Együttműködési szerződés aláírása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért az együttműködési 
szerződés aláírásával.  
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4.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy Szálteleki János atya június 23-án tölti a 90. 
életévét, és ez alkalomból lesz neki június 22-én egy névnapi, illetve születésnapi hálaadó 
szentmiséje, amelyet dr. Bábel Balázs érsek fog celebrálni, és itt lesz Lezsák Sándor is.  
 
 
5.) 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
40/2013. (04.23.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab zászlósborának megválasztása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polyák Borászat Szent Vince 
Pincészet borválasztéka közül Fülöpjakab zászlósborának a Kunszállási Kékfrankos Rozé-t 
választotta.  
A Polyák Borászat Szent Vince Pincészete a zászlósborból száz palackot reprezentációs 
célokra felajánl az önkormányzat részére. 
 
 

VIII. NAPIREND: Interpelláció 
 

 
Csáki Béla: van-e kérdés? 
 
Interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem.   
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 Csáki Béla       dr. Bóna Csaba 
                  polgármester                                                                              jegyző 
 
 
 
 


