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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-én 16 

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

Zoltánné és Fekete István képviselők, 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 

 
NAPIREND: 
 

1./ Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján 
benyújtott gyermekétkeztetési konyha felújítása c. pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlási döntések, illetve a Jakabszállás – Fülöpjakab ÁMK megszüntető okirata 
és Fülöpjakab Község Önkormányzata szakfeladat rendjének módosítása (kiosztós 
anyag) 

  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: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet alapján benyújtott gyermekétkeztetési konyha felújítása c. pályázattal 
kapcsolatos hiánypótlási döntések, illetve a Jakabszállás – Fülöpjakab ÁMK 
megszüntető okirata és Fülöpjakab Község Önkormányzata szakfeladat 
rendjének módosítása (kiosztós anyag) 

 
1.) 
Csáki Béla: a Megszüntető Okirat anyagát a képviselő tagok megkapták (1.sz. melléklet). 

Jakabszállással való közös intézményünk megszüntetésére kerül sor. Az óvoda 
működtetése és a gyermekélelmezés az Önkormányzat szakfeladat rendjébe fog bekerülni, 
és nem önálló intézmény alakul, mint Jakabszálláson.  
Az önkormányzati hivatalok csak a könyvelést, a különböző hatósági ügyeket intézik, a 
szakfeladatok ellátását az önkormányzatok végzik.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a közművelődési tevékenységet nem kell 

belevenni? 
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Csáki Béla: Fülöpjakab részéről ez a feladat nem volt a társulásba vonva, azért nem kell itt 

róla intézkedni, egyébként az önkormányzat szakfeladat rendjében szerepel.  
 
Dr. Bóna Csaba: bekerül még az óvodai nevelési ellátás, illetve az óvodai, iskolai, 

munkahelyi és éttermi mozgó vendéglátás szakfeladat is.  
 
Csáki Béla: van-e más kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás – Fülöpjakab ÁMK Megszüntető Okiratának 
elfogadását.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
41/2013. (05.14.) önkormányzati határozata 
Jakabszállás – Fülöpjakab Általános Művelődési  
Központ Megszüntető Okirata 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 11. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 11. § rendelkezéseire és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormány rendelet 
(továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre az alábbi 
tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 
 
A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv:  Jakabszállás-Fülöpjakab Általános 

Művelődési Központ 
Székhelye:            6078 Jakabszállás, Tavasz utca 6. 
 
Székhelyén kívüli további telephelyei:  Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. 
                                                                                  Jakabszállás, Petőfi S.  u. 13. 
                                                                                  Jakabszállás, Kun u. 2.  
 
Megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye: 
  Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. 
  Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
   6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 
 
A megszűnés módja:  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 11. §-a 
alapján: általános jogutódlással történő megszüntetés átalakítással: ezen belül  különválás.  
 
A megszűnés időpontja: 2013. június 30. 
 
A megszüntetés oka:  a közfeladat más módon hatékonyabban teljesíthető 
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Közfeladatok jövőbeni ellátása:       
a. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat jövőbeni ellátására 
általános jogutódként önállóan működő költségvetési intézményt alapít az alábbi 
megnevezéssel:    Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde 
     székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6. 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és közétkeztetési közfeladat 
jövőbeni ellátását Fülöpjakab Község Önkormányzata által látja el. 
 
Jakabszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete a könyvtári és közművelődési 
tevékenységét, művelődési ház fenntartását Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala által 
látja el. 
 
b. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása. A Jakabszállás-
Fülöpjakab Általános Művelődési Központ közfeladati ellátását szolgáló ingatlanok: 
Jakabszállás, Tavasz u. 6. sz. alatti ingatlan a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde, míg a 
Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. szám alatti ingatlan (óvoda) Fülöpjakab Község Önkormányzat 
használatába kerülnek. 
 
c.A költségvetési szervénél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről 
történő továbbfoglalkoztatás lehetősége: a megszüntetésre kerülő költségvetési szerv összes 
foglalkoztatottjának a jogviszonya – beleegyezésük esetén – a jogutód költségvetési 
szervekhez kerülnek áthelyezésre, jogviszonyuk folyamatosnak minősül. Az áthelyezéseket 
folyamatosan, de legkésőbb a nyilvántartásba vételről szóló döntés kézhezvételét követő 15 
napon belül végre kell hajtani.  
 
Kötelezettség vállalás rendje: 
A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv 2013. június 30-ig vállalhat kötelezettséget és 
lehet jogosultságok alanya, korlátozás nélkül. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) 
Csáki Béla: Fülöpjakab Község Önkormányzatának szakfeladat rendjére vonatkozó anyagot a 

képviselő tagok megkapták (2.sz. melléklet). Kiegészíteni nem kívánom, de a kérdésekre 
szívesen válaszolok.  

 
Seres István: az ivóvíz ellátás miért nincs benne, hisz az is kötelező önkormányzati feladat? 
 
Dr. Bóna Csaba: sok olyan kötelező feladat van még, ami nincs benne, de ezt mi 

Kunszálláson a MÁK-kal egyeztettük, nem jelezték, hogy ennek benne kellene lennie, de 
utána járok pontosan.  

 
Csáki Béla: van-e más kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakab Község Önkormányzatának szakfeladat rendjének 
elfogadását.  
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A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
42/2013. (05.14.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának  
szakfeladat rendje 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ában, valamint a szakfeladatrendről és az 
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az 
Önkormányzat szakfeladat-változásának törzskönyvi nyilvántartásba történő kincstári 
változás bejelentéshez az önkormányzati szakfeladatokat az alábbiakban határozza meg: 
 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása  
412000 Lakó- és nem lakó épület építése  
421100 Út, autópálya építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 
562917 Munkahelyi vendéglátás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés 
813000 Zöldterület-kezelés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
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882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 Köztemetés  
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása  
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása  
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
932101 Vásári szórakoztatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
Ellátja a gyermekek három éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig – 
legfeljebb hétéves korig – a közoktatási törvényben foglalt óvodai nevelési feladatokat. 
Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása. 
Szakmai és informatikai fejlesztés. 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 
- a hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült gyermekek, 
- a beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek, 
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek 
nevelése, ellátása. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. május 14. 
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3.) 
Csáki Béla: a fenntartói és elidegenítési nyilatkozatot a képviselő tagok megkapták (3.sz. 

melléklet). A gyermekélelmezést szolgáló konyhára beadott pályázatunkra érkezett egy 
hiánypótlás, melyet rövid határidőn belül pótolnunk kell.  
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Polyák Tibor: az önkormányzat vállalkozóval nem üzemeltetheti 5 éven keresztül? 
 
Csáki Béla: a fenntartását kell igazolnunk, de a fenntartó nem egyezik meg az üzemeltetővel, 

tehát a fenntartó határozza meg, hogy hogyan üzemelteti, illetve, hogy helyben legyen-e a 
főzés.  

 
Van-e más kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Fenntartói és elidegenítési nyilatkozat elfogadását.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
43/2013. (05.14.) önkormányzati határozata 
Fenntartói és elidegenítési nyilatkozat 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 8/2013. (III.29.) BM 
rendelet szerinti fenntartói és elidegenítési nyilatkozatot a határozat melléklete szerint 
elfogadja.   
 
 

II. NAPIREND: Egyebek 
 

Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani (később határozat hozatal), hogy az 
önkormányzatnak van egy 12 éves fűnyírója, ami már nem a legjobb állapotában van. Az 
FSE pályázott egy fűnyíróra, de nem kapta meg azt a teljes összeget, amit a pályázatban 
meghatározott. A fűnyírónkat nem csak a sportpályán használjuk, hanem a parkok rendbe 
tételére is. Nézegettünk már mi is fűnyírókat, hogy melyek lennének azok, amellyel 
gyorsabban és könnyebben le lehetne akár az utak mentén is vágni a füvet, de erre 
pályázat nélkül nem sok esélyünk van.  

 
Bakró Tibor: 574.300 Ft-ra adtuk be a pályázatunkat, és ebből nyertünk 402.010 Ft-ot. Tehát 

a közel 400.000 Ft megvan, de a FSE nem tudja hozzátenni a maradék összeget.  
 
Csáki Béla: valamiféle konstrukciót ki kellene találni, hogy ezt a maradék összeget hogyan 

lehetne hozzátenni, hogy legyen egy fűnyírója az önkormányzatnak. De mint már 
mondottam, ez csak most egy megemlítés, tájékoztatás. Holnap nyílik egy kiállítás 
Kecskeméten, ahol árkedvezmények lesznek, ott is szét fogunk nézni, hogy milyen 
fűnyírók vannak, milyen paraméterekkel, illetve mennyiért, és a következő testületi ülésen 
határozatot hozunk róla.  
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Fekete István: arról van valami elképzelés, hogy a továbbiakban ez hogyan fog működni, 
hiszen ezt nem csak megvenni kell, hanem utána karbantartani, szervízelni, ellátni, stb.? 

 
Csáki Béla: persze, hát a tanyagondnokok igyekeznek odafigyelni erre, de ha nekik 

tanyagondnoki feladatuk van, akkor pedig valamelyik közfoglalkoztatott figyel oda, 
illetve látja el ezeket a karbantartási munkálatokat.  

 
Bakró Tibor: a pályázatban a paramétereket megadtuk, hiszen mi kinéztünk egy alap gépet, 

amire mi azt mondtuk, hogy ez jó lenne, annak beírtuk az adatait, paramétereit, pl. 
mekkora a vágószélessége, milyen motor van benne, és milyen a teljesítménye. Bármilyen 
fűnyírót nem vehetnénk, mert ezeknek a paramétereknek meg kell egyezniük.  

 
Polyák Tibor: az általatok nyert pályázat már vásárolható is, tehát nincs olyan, hogy majd 

később lesz kihirdetve? 
 
Bakró Tibor: ez már egy visszaigazolt pályázat, csak egy elektronikus aláírás kellett hozzá. 

Nincs megadva időpont, hogy mikor utalják a pénzt, de a lényeg, hogy ez már 
visszaigazolt pályázat, csak a jóváírásra várunk.  

 
Polyák Tibor: ez utófinanszírozású, vagy meg kell vásárolni, és utólag kell az összeget 

visszaigényelni? 
 
Bakró Tibor: előfinanszírozású, mert utalják a pénzt, és utána kell elszámolni vele.  
 
Seres István: önrész nincs ebben a pályázatban? 
 
Bakró Tibor: de van önrész, hisz a pályázaton nyert  402.010 Ft az 70%, vagyis 30% önrész 

van, tehát azt valahonnan még hozzá kell tenni.  
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az ülést berekesztette. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

                 Csáki Béla           dr. Bóna Csaba 
               polgármester                                    jegyző 
  
 
 


