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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 15 

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

István képviselők, 
 Vereb István családgondozó,  
 Czakó Józsefné Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője,  
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése  
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
2./ A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
3./ Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás  
működéséről 

     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

4./ Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

5./ Egyebek 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
6./ 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. Bakró Tibor 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.  
 
Csáki Béla: a napirendi pontok előtt lenne még egy feladatunk. Fekete István képviselő 

társunk a képviselői munkáját 2013. március közepétől végzi, javaslom, hogy a Szociális 
Bizottság munkájában is vegyen részt.  
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Fekete István Szociális Bizottság tagjává választását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
44/2013. (05.28.) önkormányzati határozata 
Fekete István Szociális Bizottság tagjává választása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete Fekete István Szociális Bizottság 
tagjává választását elfogadja.  
 
 

I. NAPIREND: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 
 
Csáki Béla: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló anyagot 

a képviselő tagok megkapták (1. sz. melléklet). A szociális – és egészségügyi bizottság ezt 
a témát tárgyalta, és javasolta elfogadásra. Megkérdezem Vereb Istvánt, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? 

 
Vereb István: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: a nyári gyermekétkeztetésre a 2013. évben is hasonló feltételekkel lehet-

e pályázni, vagy lehetett-e pályázni 2012-ben, mert a beszámolóban szó van arról, hogy 
nem igazán voltak kedvezőek a feltételek Fülöpjakabon? 

 
Dr. Bóna Csaba: nem éri meg az önkormányzatoknak.  
 
Csáki Béla: általában a hátrányos helyzetű települések élveznek itt előnyt.  
 
Seres István: én azt szeretném kérdezni, hogy Fülöpjakabon jellemző-e vagy egyáltalán nem 

jellemző a fiatalok körében a drog használata? 
 
Vereb István: én még nem hallottam róla, a rendőrségi beszámoló nagyon pozitív, én még 

ilyet nem láttam, hisz Fülöpjakab területéről sem fiatalkorú elkövető, sem fiatalkorú 
sértettről nem érkezett bejelentés.  

 
Csáki Béla: van-e még kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékelésére vonatkozó beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
Fülöpjakab Önkormányzat 



 3

Képviselő-testületének 
45/2013. (05.28.) önkormányzati határozata 
A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján elfogadja 
a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.  
 
Felelős: Képviselő - testület 
Határidő: 2013. május 28.  
 
 

II. NAPIREND: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 

 
Csáki Béla: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (2. sz. 
melléklet).  
A Társulás 2013. június 30-ával megszűnik. 2013. június 5-én lesz egy kistérségi ülés, és 
próbálnánk a vagyont úgy felosztani, hogy mindenki jól járjon. A legnagyobb értéket a 
kistérségi sátor képviseli, mely a települések osztatlan tulajdonába fog kerülni.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
46/2013. (05.28.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 12. számú módosítása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja, hogy a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
módosuljon a 12. számú módosítással egységes szerkezetben.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28. 
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Dr. Bóna Csaba: ide tartozik a belső ellenőr kérdése is, hiszen Fülöpjakabnak 2013. június 
30-ig van szerződése Alács Gyuláné kistérségi belső ellenőrrel. A belső ellenőrzés 
kötelező feladat továbbra is, függetlenül attól, hogy a társulás megszűnik, vagy tovább 
működik-e. Egy elvi állásfoglalásra van szükség a képviselő – testülettől, illetve 
árajánlatokat kell kérni. Alács Gyulánét tudnám ajánlani, ha kedvező árajánlatot tud tenni.  

 
Csáki Béla: Alács Gyuláné tisztességesen ellátja ezt a feladatot, alaposan megnéz mindent, 

illetve ha valamit nem lát jónak, akkor jelzi, hogy mit kell korrigálni. Mindenképpen az 
árajánlatok alapján válasszuk majd ki a II. félévre a belső ellenőrt, de én is tudom Alács 
Gyulánét javasolni.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a belső ellenőr megválasztására vonatkozó árajánlatok 
bekérésének elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
47/2013. (05.28.) önkormányzati határozata 
Belső ellenőr megválasztásának kiválasztása,  
árajánlatok bekérése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a 
belső ellenőrrel kapcsolatos árajánlatok bekérésére.  
 
 

III. NAPIREND: Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működéséről 

 
Csáki Béla: Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás működéséről szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (3. sz. melléklet).  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: ha ezt a hulladékgazdálkodást az állam átveszi, akkor miért erőlködnek a 

pályázattal? 
 
Csáki Béla: azért erőlködnek, mert a hulladéklerakó projekttel (amely 2004. óta működik) 

volt egy vállalás, hogy idővel a beszállított hulladéknak csak nagyon minimális része 
kerül a lerakóba, és nagyobb részét újra kell hasznosítani. Ennek a mechanikai – biológiai 
hulladékgazdálkodásról szóló projektnek az a lényege, hogy minél jobban szét kell 
válogatni az anyagot, hiszen az anyagnak csak 20%-a kerülhet a lerakóba, a többit újra 
kell hasznosítani. Az állam nem veszi át, csak felügyeli őt.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a Tájékoztató a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről szóló előterjesztés 
elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
48/2013.(05.28.) önkormányzati határozata 
Tájékoztató a Homokhátsági Regionális  
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás működéséről 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a „Tájékoztató a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozza: 
 
A Képviselő – testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28. 
 
 

IV. NAPIREND: Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
 
Csáki Béla: a Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenységéről szóló anyagot a 

képviselő tagok megkapták (4. sz. melléklet). Megkérdezem Czakó Józsefné klubvezetőt, 
az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 

 
Czakó Józsefné: igen, annyival szeretném kiegészíteni, hogy nekünk a Kistérségi 

Találkozónknak az összege nincs feltüntetve (arra külön szedtünk be pénzt) a kiküldött 
anyagon, és azt szeretném most elmondani, hogy az nekünk 95.910 Ft-ba került. A 
kiküldött anyagban csak az a pénzösszeg van feltüntetve, amit mi a tagdíjból szedtünk 
össze.  
Szeretném megköszönni, hogy a Teleházban megtarthatjuk a különböző 
rendezvényeinket, és én igyekszem ezek után is összetartani a csapatot. (eljárunk 
fürdőkbe, kirándulni, író- és olvasó találkozókra, stb.) Ennyivel szerettem volna 
kiegészíteni, és ha bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszolok.  

 
Polyák Tibor: véleményem szerint nagyon örvendetes, hogy nemcsak az önmaguk 

szórakoztatására fordítanak időt, hanem a gyermekekkel is foglalkoznak, rájuk is 
fordítanak időt, hogy ők jól érezzék magukat, pl. fánkot sütnek nekik.  

 
Czakó Józsefné: ezeket mi nagy örömmel végezzük.  
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Csáki Béla: jó látni, hogy ez a kis közösség így együtt szervezi a programjait, illetve, hogy 
ilyen jó kapcsolatokat tudtak kialakítani. Kívánom, hogy továbbra is ilyen jó hangulatban, 
illetve jó egészségben tudják folytatni munkájukat. Köszönöm szépen a munkájukat.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenységéről szóló 
előterjesztés elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
49/2013. (05.28.) önkormányzati határozata 
Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub  
tevékenységéről 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja az Őszidő 
Nyugdíjas Klub tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28. 
 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Dr. Bóna Csaba: a 2013. május 14-én tartott rendkívüli ülésen szó volt a Jakabszállás – 

Fülöpjakab ÁMK Megszüntető Okiratáról, ami gyorsan el is készült, és ezzel 
párhuzamosan arról is döntött a testület, hogy a Fülöpjakabi Önkormányzat szakfeladat 
rendjébe bekerülne az óvoda, illetve a közétkeztetés kötelezően ellátandó ellátása.  
Utána jártunk a valós jogszabályi feltételeknek, és az OM szám megakadályozza azt, hogy 
abban a formában tudjon működni az óvoda július 1-jétől, ahogyan azt a testület 
megszavazta. Minden intézmény kell, hogy rendelkezzen OM számmal, de az 
önkormányzatnak nem lehet OM száma. Az intézmény dolgozói az óvoda nevének a 
Fülöpjakabi Napsugár Óvodát javasolja.  
 

Csáki Béla: rengeteg feladatunk lesz még, pl. vezetői pályázatot kell kiírni, a vezetőnek 
óraszám csökkentése lesz. Ahhoz, hogy egy pályázatot írjunk ki, kevés már az időnk, tehát 
a jelenlegi óvodavezető (Nagy Erika) 1 évre szóló intézmény vezetői megbízást fog kapni. 
Sok szabályzatot (házirend, SZMSZ, nevelési program) újra kell írni, készíteni, ez sok 
feladatot fog igényelni, de hogy önállóan tudjon július 1-jétől működni, ezeket meg kell 
csinálni.  

 
Szénási Zoltánné: a dolgozók munkaviszonya folyamatos lesz? 
 
Dr. Bóna Csaba: igen.  
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Csáki Béla: ez egy jogutódlás, a dolgozók a változásból semmit nem fognak észrevenni, csak 

az intézmény - vezető. Az óvoda teljes gazdálkodása ide fog kerülni az önkormányzathoz, 
a feladatfinanszírozás, amit erre az ellátásra kaptunk az államtól eddig Jakabszállásra 
ment a társulás miatt, de az most már ide fog kerülni.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
50/2013.(05.28.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakabi Napsugár Óvoda Alapító Okirata 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 7. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda Alapító Okiratát - 
2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1.  Költségvetési szerv neve: Fülöpjakabi Napsugár Óvoda  

1.1. Rövid neve: Napsugár Óvoda       
1.2. Rövidített neve (elektronikai felhasználás céljából): Napsugár Óvoda  

2. Székhelye: 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. 

2.1. Tagintézménye, intézményegysége, tagozat: nincsen 
2.2. Jogi személyiségű szervezeti egységének adatai: Nincs önálló jogi személyű szervezeti 

egysége 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: köznevelési feladatokat ellátó intézmény  
3.1. Intézmény típusa: óvoda 
3.2. Működési köre, területe: Bács-Kiskun megye, Fülöpjakab község 
4. Alaptevékenysége, alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad 
kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenysége és 
vállalkozási tevékenysége: 
4.1.1 Alaptevékenysége  

Szakágazat 
851020 Óvodai nevelés 
Szakfeladat  

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
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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. 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
889921  Szociális étkeztetés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

4.1.2 Alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás 
kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenysége:  
Szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 
562917 Munkahelyi vendéglátás 
4.1.3 Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység: 
- szülői szervezet működtetése 
- szakkörök, tanfolyamok szervezése 
- bérbeadás 
4.1.4 Vállalkozási tevékenységet a szerv nem folytat. 
 
5. Intézmény alapítójának neve, székhelye:  Fülöpjakab Község Önkormányzata, 6116 
Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 
5.1.  Intézmény fenntartójának neve, székhelye Fülöpjakab Község Önkormányzata 6116 
Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 
5.2. Irányító szerv neve, székhelye: Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete,6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1. 
 
6. Típus szerinti besorolása  Gazdálkodási jogkör: önállóan működő  
7. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  

Az intézményvezetőt Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza 
meg pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 
illetve a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §-ában foglaltak 
szerint. A szerv képviseletére az igazgató jogosult.  

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
közalkalmazotti jogviszony 
 
9. Megszűnésének időpontja, feltétele: Határozatlan időre létrehozott költségvetési szerv 
9.1. Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye: Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK, 6078 
Jakabszállás, Kun u. 2. 
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9.2. Létrehozásáról rendelkező határozat: Jakabszállás Község Önkormányzata a 
38/2013.(V. 13.) ÖH-ával, illetve Fülöpjakab Község Önkormányzata a 41/2013.(V. 14.) ÖH-
ával, illetve az azt módosító 51/2013.(V.28.) ÖH-val  - jogutódlással, ezen belül 
különválással- megszüntette a 9.1. pontban megjelölt szervet, majd Fülöpjakab Község 
Önkormányzata az 50/2013.(V.28.) ÖH-ával létrehozta a jogutódot, a Fülöpjakabi Óvodát. 
 
10. Feladatellátásra szolgáló vagyon: 

A feladat ellátását szolgáló ingatlanok: Fülöpjakabi Óvoda, 6116 Fülöpjakab, Alkotmány 
u. 20. 
(733 hrsz) , továbbá a leltár szerinti kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, immaterális 
javak, eszközök. A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a 
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot 
a mindenkori éves leltár tartalmazza. 

11. Vagyon feletti rendelkezési joga: 
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és 
a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat 
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 

12. A költségvetési szerv– külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási 
feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv neve, 
székhelye: Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, 6115 Kunszállás Dózsa Gy.u.24. 
Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek közötti 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje:A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, 
illetve az e alapító okirattal alapított költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendje külön megállapodás szerint kerül jóváhagyásra. 
 
13. Intézmény által felvehető maximális gyermek létszám: 50 fő 
14. Intézmény évfolyamainak száma:  vegyes életkorú csoportok, összesen 2 csoport  
15. Egyéb rendelkezések:  Ezen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba.  
16. Záradék: Az alapító okiratot Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 50/2013.(V.28.) határozatával 2013. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28. 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi – Jakabszállás Általános Művelődési Központ 
Megszüntető Okiratának elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
51/2013.(05.28.) önkormányzati határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési  
Központ Megszüntető Okiratának módosítása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a határozat 
melléklete szerinti, a Jakabszállás – Fülöpjakab ÁMK módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Megszüntető Okiratát.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28. 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda megbízott intézményvezetői 
kinevezésének elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
52/2013.(05.28.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakabi Napsugár Óvoda mb. intézményvezetői kinevezése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1-jétől 2014. június 
30. napjáig Nagy Erikát bízza meg a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda vezetői feladatainak 
ellátásával. 
Egyúttal felkéri, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, nevelési programját 
és házirendjét a képviselő-testület 2013. augusztusi soros ülésére készítse elő. 
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28. 
 
 
2.)  
Csáki Béla: a Kiskunok Vidékéért Egyesületnek Fülöpjakab is tagja, vagyis az 

önkormányzat, és kiírásra került a LEADER pályázat, amely nemcsak önkormányzatokra, 
hanem helyi vállalkozókra és civil szervezetekre is vonatkozik. A rendelet részletesen 
szabályozza, hogy ki és hogyan, illetve milyen alapon, milyen forrásból veheti igénybe a 
támogatást. Ami az önkormányzatot leginkább érinti, hogy ismét van rendezvénypályázat, 
ahol az 1 napos rendezvény maximálisan igénybe vehető támogatása 400.000 Ft, a több 
napos rendezvény esetén pedig maximum 1.500.000 Ft. Az összeg, amelyet a Kiskunok 
Vidékéért LEADER Egyesület fel tud osztani 435.000.000 Ft, melyből 235.000.000 Ft 
gazdaságfejlesztésre, és 200.000.000 Ft pedig közösségfejlesztésre lesz felosztva. A 
közösségfejlesztésben részt vehetnek önkormányzatok, civil- és nonprofit szervezetek, 
alapítványok, egyházak, a gazdaságfejlesztésben pedig helyi kis- és középvállalkozások, 
illetve őstermelők is. Ebbe a pályázatba a 2013-as falunapi rendezvény már nem fér bele, 
hiszen erről csak ősszel fog döntés születni, így már csak a 2014-es rendezvényre tudunk 
pályázatot benyújtani. Érdemes lenne a pályázatot minél hamarabb beadni, hisz a rendelet 
úgy szól, hogy a forrás kimerüléséig, illetve legkésőbb 2013. augusztus 31-ig lehet 
pályázni.  
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Civil szervezeteknek hasonlóan lehetőségük van bruttó 100%-os támogatásra, tehát nem 
kell önerő, viszont utófinanszírozású.  
 

Seres István: bármely civil szervezet nem pályázhatna arra, hogy a kistérségi sátorba 
asztalok, padok eszközbeszerzése meglegyen?  

 
Dr. Bóna Csaba: nem tisztázott pontosan még, hogy mire lehet felhasználni, milyen 

eszközök beszerzésére, de szóba került itt már az utcabútorok, üdvözlő tábla vagy akár 
egy információs térkép beszerzése is. Utána kell járni, hogy pontosan mire is használható 
fel az elnyert összeg.  

 
Csáki Béla: igen, terveztük már korábban is akár egy utcabútor, akár egy útba igazító tábla 

(pl. a településen hol találhatóak a vállalkozások) beszerzését, de ez még képlékeny dolog.  
 
Szénási Zoltánné: azt szeretném kérdezni, hogy megvan-e határozva, hogy hány civil 

szervezet pályázhat egy településről, illetve egy civil szervezet több pályázatot beadhat-e?  
 
Dr. Bóna Csaba: egy pályázó maximum 3 pályázatot adhat be.  
 
Szénási Zoltánné: azért kérdeztem, mert akkor célszerű lenne minél több pályázatot beadni, 

és akkor nagyobb lenne az esély, hogy valamelyik nyer.  
 
Fekete István: a falunappal kapcsolatban kérdezném, hogy 1 vagy 2 napban gondolkozunk? 
 
Csáki Béla: a testületen múlik, hogy hány napot, illetve mennyi és milyen programokat 

szeretne. Ha a 2 napos rendezvény mellett döntünk, akkor több a támogatás összege, 
viszont több az önerő is, hiszen az önkormányzatoknak a támogatás nettó 100% 
finanszírozású, vagyis az ÁFA összegét az önkormányzatnak kell kifizetnie.  

 
Polyák Tibor: 2014-ben Fülöpjakab fennállása 25 éves lesz, esetleg ezt is bele lehetne írni 

majd a pályázatba.  
 
Dr. Bóna Csaba: Fülöp és Jakab napja május 1-jén van, és épp most nézem a naptárat, jövő 

évben május 1-je csütörtökre esik, ott akár 4 napos rendezvényt is lehetne csinálni.  
 
Csáki Béla: a civil szervezetekkel tehát egyeztetni kell majd a pályázat beadásával 

kapcsolatosan, hiszen pl. erősítő, mikroportok beszerzése nagy előny lenne számunkra.  
 
Fekete István: szó volt róla, hogy a civil szervezetek maximum 3 pályázatot nyújthatnak be, 

ez az önkormányzatokra is vonatkozik? 
 
Dr. Bóna Csaba: az általános feltételek között szerepel, hogy egy ügyfél legfeljebb 3 

pályázatot nyújthat be.  
 
Csáki Béla: fel van sorolva, hogy mire fordítható az elnyert összeg: településkép és 

közbiztonság javítására; helyi és kistérségi szolgáltatások minőségi fejlesztésére; 
játszóterek, sportolásra alkalmas terek és közösségi terek korszerűsítésére, felújítására, 
bővítésére; növényzeti rehabilitációra; teleprendezésre; a fejlesztéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzésre; települések közbiztonságát szolgáló megfigyelő rendszerek 
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létrehozására, fejlesztésére; korlátozó táblák, sebességmérő kihelyezésére; meglévő 
polgárőrség technikai felszereltségének fejlesztésére.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a LEADER pályázat benyújtásának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
53/2013.(05.28.) önkormányzati határozata 
LEADER pályázat benyújtása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.(V.22.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján pályázatot nyújt be  
 
A R. 2. § (1) bek. c) pontja szerinti életminőség javító intézkedéseken belül a R. 2. § (2) bek. 
a) pontja szerinti közösségi célú fejlesztésre, a R. 2. § (3) bek. d) pontja szerint meghatározott 
rendezvény előkészítése és megvalósítása tevékenységre, a Fülöpjakab Község 
Önkormányzata által 2014. május 1-2. között a fülöpjakabi Szabadidőparkban 
megrendezendő „Nyitott kertek – szorgos gazdák ünnepe” című rendezvényre.  
 
2. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul a 
Fülöpjakabi Sportegyesület által- a R. alapján benyújtandó pályázat sikeressége esetén-  
beszerzendő a R. 2. § (1) bek. c) pontja szerinti életminőség javító intézkedéseken belül a R. 
2. § (2) bek. a) pontja szerinti közösségi célú fejlesztésre, a R. 2. § (3) bek. c) pontja szerint 
meghatározott eszközbeszerzéssel, a fülöpjakabi Szabadidőparkban felállítandó kültéri fitnesz 
eszközök beszerzésével, melyhez az előleget a Fülöpjakabi Sportegyesület részére 
Fülöpjakab Község Önkormányzata az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
3. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul az 
Alfa’94 Szabadidősklub által- a R. alapján benyújtandó pályázat sikeressége esetén- 
beszerzendő a R. 2. § (1) bek. c) pontja szerinti életminőség javító intézkedéseken belül a R. 
2. § (2) bek. a) pontja szerinti közösségi célú fejlesztésre, a R. 2. § (3) bek. c) pontja szerint 
meghatározott eszközbeszerzéssel - hangosítástechnikai eszközök beszerzésével -, melyhez 
az előleget az Alfa ’94 Szabadidős Klub részére Fülöpjakab Község Önkormányzata az 
önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja 
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. május 28.  
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3.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám, hogy volt a TÁMOP – 3.2.3.B számú pályázat, 

amelynek a befogadó levele már megérkezett, illetve most kaptuk meg az értesítést, hogy 
az IKSZT megkapta a beadott pályázata alapján az 5.000.000 Ft-ot. A programok 
megvalósítását a két munkatárs végzi, és ők a forrásból kevésbé tudnak részesülni, hiszen 
a programokra kell ezt fordítani.  

 
Seres István: ebből az összegből egy falunapi rendezvényt nem lehetne megvalósítani vagy 

egy részét arra fordítani? 
 
Csáki Béla: az nem fér bele, hiszen azt kell megvalósítani, végrehajtani, ami le van írva a 

pályázatba, és azt jelenléti ívvel, fényképekkel kell alátámasztani.  
 
 
4.)  
Csáki Béla: nagyon várjuk a KEOP – 5.5.0/B/2013. számú pályázatról a döntést, amelynek 

van egy olyan része, amely a fenntarthatóságra vonatkozik. Ha ez a projekt megvalósul, 
akkor a forgalom megnövekedése érdekében gépkocsi parkolót, illetve kerékpártárolót 
kell kialakítani. A hivatal előtt lenne célszerű parkolót kialakítani, de folyamatosan két 
nagy kamion itt parkol, és az nem tenne jót a parkolónak, tehát oda egy táblát kellene 
akkor véleményem szerint tenni, amely a személygépkocsik parkolására vonatkozik. 
Szeretném kérni a ti véleményeteket is képviselő társak, hogy milyen megoldás lenne itt 
helyes! 

 
Seres István: ha tábla lenne kihelyezve, akkor az megoldást jelentene? 
 
Dr. Bóna Csaba: igen, mivel ha nincs kinn tábla, nem lehet felszólítani. 
 
Fekete István: véleményem szerint mindenképp szükséges egy tábla kihelyezése.  
 
5.) 
Dr. Bóna Csaba: programokkal kapcsolatban szeretném a kunszállási képviselő társak 

felhívását tolmácsolni.  
 A kerékpárutas program júniusra volt tervezve, de azt szeptemberre, az autómentes 

napra tervezzük.  
 A kecskeméti animációs filmfesztivállal kapcsolatban szeretném mondani, hogy az idei 

animációs filmfesztivál keretében helyi szinten is megoldható lehet a versenyprogramok 
vetítése, amelyet a kunszállási Faluházban tervezünk vetíteni június 19-21. között. Több 
órás magyar népmesék válogatást, illetve Mátyás, az igazságos című dvd-t is 
megkaptuk. Ha lehetőség lesz rá, akkor a fülöpjakabi falunapi rendezvényen is le lehet 
vetíteni a filmeket.  

 Hoztam egy részletes programajánlót a hétvégi (május 31. - június 2.) nyeregszemle 
programokról. A rendezvényre közel 400 lovas várható, és a rendezvényt Lezsák Sándor 
úr nyitja meg. Vasárnapi programra hívnám fel a figyelmet, ahol a hivatali udvarban 
található székely kapu felszentelésére kerül sor, galambröptetéssel egybekötve. Erre a 
hétvégi programra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!  

 
 
 
 



 14

VI. NAPIREND: Interpelláció 
 
Szénási Zoltánné: két dolgot szeretnék jelezni. Az egyik, tudom, hogy volt már erről szó, de 

már többen is jelezték, hogy a Tavasz utca végén még mindig nincs a közvilágítás 
megoldva. Többen is mondták már, hogy jelezzem, hisz nagy szükség lenne ott a 
világításra. A másik dolog, amit még szeretnék jelezni, ami elég sok embert érint, a kóbor 
kutyák. A Tavasz utca lakóit minden éjjel 5 kóbor kutya zavarja már 4. hete. Ez az 5 kutya 
végigjárja az utcát, és az összes többi bezárt, és megkötött kutya ugatja, ami már nagyon 
zavaró. Lehet a sintértelep értesítése lenne most már a megoldás?! 

 
Dr. Bóna Csaba: a sintértelep fenntartásához Fülöpjakabnak 60.000 Ft-ot, Kunszállásnak 

pedig 80.000 Ft-ot kellene fizetnie éves díjként. Kunszálláson ezt az éves díjat nem 
fizettük be, de ettől függetlenül néhány alkalommal mégis kihívtuk őket és ki is jöttek, de 
egy eb befogása 12-14.000 Ft-os számlát jelent.  

 
 
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                                                                      dr. Bóna Csaba 
                     polgármester                                                                           jegyző                  


