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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Kunszállás Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 11-én 16 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli együttes üléséről. 

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Szénási Zoltánné, Fekete István 

képviselők, 
 

Dr. Bóna Csaba jegyző, 
 
Kovács Imre polgármester, 
Balogh Attila, Kürtösiné Cseri Márta, Kertész Károly, dr. Czabán Edit 
képviselők 
Katona Istvánné gazdálkodási főelőadó, 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 

 
NAPIREND: 
 

1.) A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás vagyonfelosztása 
Előadó: Csáki Béla polgármester, Kovács Imre polgármester 

 
2.) A  Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 13. számú módosítása 
Előadó: Csáki Béla polgármester, Kovács Imre polgármester 

 
3.) Egyebek 

Előadó: Csáki Béla polgármester, Kovács Imre polgármester 
 

4./ 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. Csankovszki 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.  
 
 

I NAPIREND: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
vagyonfelosztása 

 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

vagyonfelosztásáról szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (1.sz. melléklet). Ebben 
az előterjesztésben került rögzítésre a Kistérségi Önkormányzati Társulás 
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vagyonfelosztása. Az anyagot kiegészíteni nem kívánom. Átadom a szót Kovács Imre 
polgármesternek.  

 
Kovács Imre: mi elfogadtuk a Kistérségi Társulás megszűnését.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szénási Zoltánné: azt szeretném megkérdezni, hogy több helyen szerepel a június 27-i 

időpont a pénzvagyonnal kapcsolatban, azt lehet tudni, hogy mekkora összegről van szó? 
 
Csáki Béla: igen, az én tudomásom szerint 3,1 millió Ft összegről van szó. Ebből az 

összegből Kiskunfélegyháza képvisel a legtöbb részesedést lakosságarányosan, ami 
66,64%-ot, míg Fülöpjakab 2,46%-ot, Kunszállás pedig 3,65%-ot jelent.  

 
Polyák Tibor: Kiskunfélegyházának van a legnagyobb részesedése ebben, és ezzel 

kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a maradvány összeget nem lehetne a kistérségi 
sátor bővítésére, felújítására fordítani (pl. asztalok, padozat, világítás, stb…)? 

 
Kovács Imre: a kistérségi sátor Kunszálláson van elhelyezve, mi már több alkalommal is 

felkínáltuk a lehetőséget más településeknek is, hogy esetleg legyen ott elhelyezve, de 
senki nem vállalta fel. Bugac azonban felvállalta a sátor merev szerkezetének legyártását, 
Kunszállás önkormányzata pedig egy fényforrást biztosított a sátorba, tehát ezek meg 
vannak oldva. Az üzleti szabályzatban eddig meg volt határozva, hogy kimondottan csak 
önkormányzati rendezvényekre, célokra lehetett bérbe venni a kistérségi sátrat, de a 
mostani szabályzat ez már módosítva lett, tehát már nemcsak önkormányzati 
rendezvényekre lehet kölcsönözni, hanem bármiféle más rendezvényekre is, pl. egy 
sörfesztivál.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztés 4. pontjában az áll, hogy a 

motoros fűkasza, illetve klíma Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat tulajdonába kerül 
térítésmentesen, ez hogyan lehetséges? 

 
Kovács Imre: a klíma a társulás épületébe beépítésre került, tehát azt nem lenne célszerű 

áttelepíteni, illetve mozgatni. A motoros fűkasza pedig egy közmunkaprogram által került 
beszerzésre, ami így Kiskunfélegyháza Önkormányzatát illeti meg.  

 
Polyák Tibor: a klíma kb. 60.000 Ft-ba kerül, és ebből Fülöpjakab lakosságarányosan kb 

1500 Ft-ot kapna, tehát nem nagy összegről van szó.  
 
Csáki Béla: a nagyobb értékű eszközök értékesítésre, illetve árverésre kerültek, ahol az 

önkormányzatok előnyt „élveztek”. Mi is vettünk ott néhány kisebb értékű eszközt (pl. 
hűtőszekrény, kávéfőző). Fülöpjakab Község Önkormányzatának voltak pozitív és egyben 
negatív irányú elszámolásai is, hiszen a gyermekjóléti szolgálat felé volt kb. 600.000 Ft 
tartozásunk, de a pedagógiai szakszolgálat felé viszont megközelítőleg 900.000 Ft 
pluszunk volt, így ezt kompenzálták, és kapott az önkormányzat közel 340.000 Ft-ot.  

 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás vagyonfelosztásáról készült előterjesztés elfogadását.  
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Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
65/2013.(06.11.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás vagyonfelosztása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, a vagyonfelosztás 
alapját képező – jelen előterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit, 
továbbá jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
vagyonmegosztásának feltételeit tartalmazó Vagyonfelosztási Szerződést (1.sz. 
melléklet), továbbá felhatalmazza a polgármestert a Vagyonfelosztási Szerződés 
aláírására. 

 
2.) Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 
kistérségi rendezvénysátor - a lakosságszám arányos tulajdonosi arány 
figyelembevételével - a tagönkormányzatok tulajdonába kerüljön térítésmentesen. 
Üzemeltető a Kunszállási Falugazdálkodási Kft., az üzemeltetés részletes szabályait a 
Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás rögzíti (3.sz. melléklet), továbbá 
felhatalmazza a polgármestert a Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. március 26. 
 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás vagyonfelosztásáról készült előterjesztés elfogadását.  
 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
54/2013.(06.11.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás vagyonfelosztása 
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H A T Á R O Z A T 
 

1.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, a vagyonfelosztás 
alapját képező – jelen előterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit, 
továbbá jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
vagyonmegosztásának feltételeit tartalmazó Vagyonfelosztási Szerződést (1.sz. 
melléklet), továbbá felhatalmazza a polgármestert a Vagyonfelosztási Szerződés 
aláírására. 

 
2.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 
kistérségi rendezvénysátor - a lakosságszám arányos tulajdonosi arány 
figyelembevételével - a tagönkormányzatok tulajdonába kerüljön térítésmentesen. 
Üzemeltető a Kunszállási Falugazdálkodási Kft., az üzemeltetés részletes szabályait a 
Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás rögzíti (3.sz. melléklet), továbbá 
felhatalmazza a polgármestert a Rendezvénysátor Üzemeltetési Megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. március 26. 
 
 

II NAPIREND: A  Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 13. számú módosítása 

 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának 13. számú módosításáról készült előterjesztést a képviselő tagok 
megkapták (2. sz. melléklet).  

 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 13. számú módosításáról készült előterjesztés 
elfogadását.  

 
Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
66/2013.(06.11.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
13. számú módosításának elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosuljon a 13. 
számú módosítással egységes szerkezetben. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. június 11. 
 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 13. számú módosításáról készült előterjesztés 
elfogadását.  

 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
55/2013.(06.11.) önkormányzati határozata 
A  Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás Társulási  
Megállapodásának 13. 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 13. 
számú módosítással egységes szerkezetben. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. június 11. 
 
 

III NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy beadtuk a LEADER pályázatunkat, amelyre 

2 civil szervezet pályázott Fülöpjakabról. Az Alfa ’94 Szabadidős Klub 
hangosítástechnikai eszközök beszerzésére, míg a Fülöpjakabi Sportegyesület kültéri 
fitnesz eszközök beszerzésére pályázott. Fülöpjakabról pályázott még egy vállalkozó is, 
Tánczos – Szabó István, a helyi termékeinek előállítására. Átadom a szót Kovács Imre 
polgármesternek.  

 
Kovács Imre: nekünk is vannak terveink, amelyekre be szeretnénk adni a pályázatunkat, ezek 

a következők lennének:  
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1.) Kukoricafosztó Ünnep és XV. Húsfőző és Tészta Fesztivál rendezvény, amely 2013. 
szeptember 6-7. között kerülne megrendezésre.  

2.) Nagycsaládosok Egyesülete által térkő burkolat kialakítása a sétálóösvényen, tűzrakóhely 
kialakítása, illetve fitnesz eszközök beszerzése (ezek 1 helyrajzi számon vannak 
nyilvántartva).  

3.) Eszközbeszerzések, eszközfejlesztések (pl: röplabda háló, öntözőrendszer megépítése).  
4.) Az önkormányzat is pályázna, még pedig fából készült árusító pavilonokra, vendégágyak 

beszerzésére, illetve népi fajátékok beszerzésére is.  
 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a LEADER pályázat benyújtásának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
67/2013.(06.11.) önkormányzati határozata 
35/2013.(V.22.) VM rendelethez kapcsolódó 
LEADER pályázatok benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Kunszállás 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./ 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 előkészítésére és megvalósítására, a 2013. 
szeptember 6-7. között Kunszálláson megrendezendő „Kukoricafosztó Ünnep és 
XV. Húsfőző és Tészta Fesztivál” című rendezvényre, melyhez az előleget 
Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
B./ 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 eszközbeszerzésre, fából készült elárusító pavilonok, 
vendégágyak beszerzése tárgyában, melyhez az előleget Kunszállás Község 
Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
C./ a R. 2. § (3) bek. g) pontja szerint meghatározott és e határozat 1/A és 1/B 
pontjaihoz kapcsolódó marketing tevékenységre, melyhez az előleget Kunszállás 
Község Önkormányzata az önkormányzat 2013., illetve 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
2. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul a 
Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete által- a R. alapján az egyesület által benyújtandó 
pályázat sikeressége esetén-  beszerzendő, a R. 2. § (1) bek. c) pontja szerinti életminőség 
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javító intézkedéseken belül a R. 2. § (2) bek. a) pontja szerinti közösségi célú fejlesztéssel, 
ezen belül 
 

A./ a R. 2. § (3) bek. a) pontja szerint meghatározott építéssel, a kunszállási Csőke 
Parkba (399. hrsz) kiselemes térkő burkolat elhelyezése a kialakított 
sétálóösvényen a meglévő szegélykövek közé tárgyban, melyhez az előleget az 
egyesület részére Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
B./ a R. 2. § (3) bek. c) pontja szerint meghatározott eszközbeszerzéssel, a kunszállási 
Csőke Parkba (399 hrsz) történő egyedi kerékpártároló, népi fajátékok, mobil 
kemence, mobil tűzrakóhely beszerzésével, melyhez az előleget az egyesület részére 
Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
C./ a R. 2. § (3) bek. g) pontja szerint meghatározott és e határozat 2/A és 2/B 
pontjaihoz kapcsolódó marketing tevékenységgel, melyhez az előleget az egyesület 
részére Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
3. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul a 
Kunszállás Községért Közalapítvány által- a R. alapján az alapítvány által 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 fejlesztéssel, 
ezen belül  
 

A./ a R. 2. § (3) bek. a) pontja szerint meghatározott építéssel,  
 

a) a kunszállási Rózsa utcai játszótéren és sportpályán (36 hrsz) kerítés; 
meglévő játszótéri eszközökhöz ütéscsillapító; játszótéri  öntözőrendszer; 
kiselemes térkő burkolat elhelyezése a játszótéri sétálóösvényen a meglévő 
szegélykövek közé megépítésével, melyhez az előleget az alapítvány részére 
Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
b) a kunszállási Órák Háza előtti járdaszakaszon (80/2 hrsz) kiselemes térkő 
burkolat elhelyezése az épület közvetlen környezetében, melyhez az 
előleget az alapítvány részére Kunszállás Község Önkormányzata az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
c) a kunszállási iskolaudvaron (376 hrsz) lévő meglévő teniszpálya 
öntözőrendszer megépítésével, melyhez az előleget az alapítvány részére 
Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
B./ a R. 2. § (3) bek. c) pontja szerint meghatározott eszközbeszerzéssel, a kunszállási 
Rózsa utcai játszótéren és sportpályán (36 hrsz) történő kültéri fittness eszközök;  
locsolókocsi; szurkolói padok; eredményjelző tábla beszerzésével, melyhez az 
előleget az alapítvány részére Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 
2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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C./ a R. 2. § (3) bek. g) pontja szerint meghatározott, és e határozat 3/A és 3/B 
pontjaihoz kapcsolódó marketing tevékenységgel, melyhez az előleget az alapítvány 
részére Kunszállás Község Önkormányzata az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatok fenti pontok szerinti előkészítésével és benyújtásával, valamint a szükséges 
nyilatkozatok megtételével. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. június 11. 
 
Kovács Imre: a Varázslatos Alföld Falusi Turizmus Egyesülete is szeretne rendezvény 

szervezésre pályázni, ehhez kellene a testületi hozzájárulás.  
 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Varázslatos Alföld Falusi Turizmusért Egyesület által a 
35/2013. (V.22.) VM rendelethez kapcsolódó LEADER-pályázat benyújtásához 
kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
68/2013.(06.11.) önkormányzati határozata 
Varázslatos Alföld Falusi Turizmusért Egyesület 
által a 35/2013. (V.22.) VM rendelethez kapcsolódó 
LEADER-pályázat benyújtásához kapcsolódó  
önkormányzati hozzájárulás 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Kunszállás 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 egyetért és hozzájárul a Varázslatos Alföld 
Falusi Turizmus Egyesülete által- a R. 2. § (1) bek. C) pontja szerinti életminőség javító 
intézkedéseken belül a R. 2. § (3) bek. D) pontja szerint meghatározott rendezvény 
előkészítéssel és megvalósítással, melyet az egyesület 2013. őszén Kunszálláson 
megrendezendő „II. Kunszállási Dalos Délután” című rendezvény megrendezése tárgyában 
nyújt be.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. június 11.  
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2.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám még el azt is, hogy mivel dr. Jakab Tibor beadta 

lemondását 2013. június 31-ével, így pályázatot kellett kiírnunk a háziorvosi praxisra, erre 
jelentkezőnk még nem volt, tehát a helyettesítést meg kell oldanunk, amelyet a városföldi 
háziorvos nem vállalt el, így érdeklődtem Kovács Imre polgármestertől, hogy lehetne-e 
szó arról, hogy a helyettesítést az ő új háziorvosuk, dr. Kasza Beáta lássa el Fülöpjakabon. 
Az ő válasza az volt, hogy nincs semmi akadálya, de Kunszállás rendelési idejének 
rovására ne menjen. Így egyeztettünk Kasza Beátával is, szívesen elvállalta a 
helyettesítést, amelyet 2013. július 1-jétől lát el Fülöpjakabon heti 2 alkalommal, 
hétfőnként és csütörtökönként. Így sor került a feladat ellátási szerződés aláírására is.  

 
Szénási Zoltánné: azt szeretném megkérdezni, ha egy fülöpjakabi lakos megbetegszik, és épp 

nincs Fülöpjakabon rendelés, akkor Kunszállásra is átmehet? 
 
Dr. Bóna Csaba: természetesen, a jogszabály sem tiltja.  
 
Szénási Zoltánné: azt szeretném még megkérdezni, ha a doktor úr lemondott, tehát elmegy, 

az asszisztens nő marad? 
 
Csáki Béla: igen, teljese munkaidőben marad, hiszen az adminisztrációs munkára szükség 

van (pl: gyógyszerfelíratás).  
 

IV 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 
 
 
 
 

      Kovács Imre           dr. Bóna Csaba 
       polgármester                  jegyző 


