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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25-én 15 

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

Zoltánné, Fekete István képviselők, 
Timafalvi László kapitányságvezető,  
Takács Zoltán KMB,  
Szabó Gabriella gazdálkodási főelőadó,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
2./ Beszámoló a község közbiztonságáról 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
3./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

4./  A Képviselő-testület 2013. évi II. félévi munkaterve 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

5./ Egyebek 
 
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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Szabó Renátát felkérni.  

 
Külön szeretném köszönteni Bányai Gábor urat, Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökét; 
Timafalvi Lászlót, Kiskunfélegyháza rendőrkapitányát, az ő munkatársát, illetve a KMB-
sünket, Takács Zoltánt.  
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
Csáki Béla: a napirendi pontok előtt még szeretném/szeretnénk köszönteni dr. Jakab Tibort 

abból az okból, hogy Jakab doktor e hét pénteken rendel utoljára Fülöpjakabon, mint 
közalkalmazotti háziorvos. Sajnos a jogszabályok továbbra nem teszik lehetővé, hogy 
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közalkalmazottként ezt a feladatot végezze, hiszen minden nyugdíjas közalkalmazottnak 
nyilatkozni kellett, hogy a munkáját vagy pedig a nyugdíjat választja, és doktor úr a 
nyugdíjat választotta. Doktor úr aktívan bekapcsolódott a község munkájába, nagyon 
sokat segítségünkre volt. Meg szeretnénk köszönni doktor úrnak a munkáját, amit ez alatt 
az itt töltött 23 év alatt tett, illetve nem felejtkezünk meg feleségéről, Rózsa néniről sem, 
hiszen ő nagyon sokat helyettesítette az orvosi asszisztensnőt.  
Még egyszer köszönjük szépen a munkát, és kívánok mindenki nevében hosszú, boldog 
életet, és jó egészséget Önöknek! Fogadják ajándékunkat nagyon sok szeretettel.  

 
Dr. Jakab Tibor: nagyon szépen köszönjük.  
 
Csáki Béla: büszkeségünkre és örömünkre szolgál, hogy Fülöpjakab körzeti megbízottja az 

év körzeti megbízottja kitüntetést kapta az országos rendőrfőkapitánytól. Ez alkalomból az 
önkormányzat nevében szeretnék gratulálni, és további jó munkát kívánunk Takács 
Zoltánnak. Átadnám a szót elnök úrnak.  

 
Bányai Gábor: a megyei önkormányzatnak mindig feladata volt, ha lehetősége engedte, hogy 

segítse a kisebb településeket. Fülöpjakabon és Kunszálláson is nagyon tetszik a munka, 
amit folytatnak, becsületes és tiszteletre méltó. A környező településeken ha tudnak saját 
tehetségükből fakadóan jó terveket bemutatni, akkor mi tudunk segíteni, és szeretnénk is 
minden segítséget megadni. Szeretnék én is gratulálni a nyugállományba vonuló 
háziorvosnak és a körzeti megbízottnak.  

 
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült 

előterjesztést a képviselő társak megkapták (1. sz. melléklet). Átadom a szót Szabó 
Gabriella gazdálkodónak.  

 
Szabó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a kérdésekre szívesen válaszolok.  
 
Csáki Béla: a közös hivatal alakításánál történtek módosítások, illetve a hivatal és 

önkormányzat kiadásait, bevételeit külön kell könyvelni. Ebben még nincs benne minden 
bér, mert van még 1-2 módosító tétel, amit a következő augusztusi ülésen, a következő 
költségvetési módosításkor kell tárgyalni.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosításról szóló 
rendelet megalkotását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2013. (06.25.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról. 
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II. NAPIREND: Beszámoló a község közbiztonságáról 
 
Csáki Béla: a község közbiztonságáról szóló beszámolót a képviselő társak megkapták (2. sz. 

melléklet). Átadom a szót Timafalvi Lászlónak.  
 
Timafalvi László: tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindig nagyon szívesen jövök 

Fülöpjakabra, mert mindig jó hírrel számolhatok be, hisz Fülöpjakab a jó közbiztonságú 
települések közé tartozik. Járásilag Fülöpjakab nem Kiskunfélegyházához tartozik, hanem 
Kecskeméthez, azonban rendőrségi szempontból Fülöpjakab maradt a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság ellátási körzetében. Takács Zoltán szép munkát végez Fülöpjakabon, 
ezért is kapta a kitüntetés, de úgy gondolom, hogy ehhez a lakosság is hozzájárul, és 
segítik az ő munkáját. Nagyon örülünk egyben annak is, hogy a polgárőrség vezetését, 
irányítását Fülöpjakabon Takács Zoltán KMB felvállalta. Ennyivel szerettem volna 
kiegészíteni, és ha bármilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszolok.  

 
Seres István: a körzeti megbízottnál egy új Opel szolgálati autó van, de a rendőrség abban 

nem gondolkodott, ha tanyára, vagy sarasabb területre kell mennie, akkor egy terepjáró 
autót is beszerezzen?  

 
Timafalvi László: nagyon jó a kérdés. Nemcsak szerettük volna, hanem le is adtuk az 

igényünket, a gépjármű váltásnál lehetőség volt arra, hogy Skoda Jeti névre hallgató, 
terepjáró képességgel rendelkező gépjárműveket kapjunk, de mi körzetekre vagyunk 
osztva (5), és mind az 5 körzetre igényeltünk ilyen gépjárművet, és ebből 2-őt kaptunk 
meg. A használat során ott próbáljuk a 2 gépjárművel használni, ahol a legnagyobb 
szükség van rá.  

 
Fekete István: azt szeretném kérdezni, hogy van-e arra lehetőség, ha a körzeti megbízott 

szolgálatban van, akkor a szolgálati autó látható helyen parkoljon, hogy legyen egy 
figyelmeztető jel a közlekedő járműveknek? 

 
Timafalvi László: semmi akadálya nincs.  
 
Takács Zoltán: véleményem szerint van akadálya. Volt már rá példa, hogy 1 alkalommal ott 

állt az autó, és egy gyerek az autó oldalát végigkaristolta, és a szolgálati autóért én felelek. 
Bármi kár keletkezik, nekem kell kifizetni, és senki nem fogja azt helyettem kifizetni.  

 
Polyák Tibor: egy álrendőr kihelyezése kinek a joga? 
 
Timafalvi László: ez nem olcsó, és sehol sem önköltségből valósították meg, hanem egy 

alapítványi megoldásból lett ez megvalósítva.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? Köszönjük szépen a megjelenést.  
 

Szavazásra terjesztem elő a község közbiztonságáról készült beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
56/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab község közrend- és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete Fülöpjakab Község 2012. évi 
közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.  

 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. június 25. 
 
 

III. NAPIREND: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 
Csáki Béla: az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről készült 

előterjesztést a képviselő társak megkapták (3. sz. melléklet). Átadom a szót dr. Bóna 
Csabának.  

 
Dr. Bóna Csaba: a törvényességi főosztálytól törvényességi felhívás érkezett, mivel 2012. 

január 1-je óta kötelező az önkormányzatoknak a közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodásáról egy tervet készíteni, és eddig ilyennel az önkormányzat nem 
rendelkezett, ezt most pótoljuk.  

 
Seres István: a vagyongazdálkodással kapcsolatban merült fel bennem az a kérdés, ha az 

iskolát az állam átvállalta, akkor azzal a vagyonnal hogyan gazdálkodunk? 
 
Dr. Bóna Csaba: a tulajdon megmaradt az önkormányzatnál, hiszen csak ingyenes 

használatba adtuk át az államnak.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervéről készült előterjesztés elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
57/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának  
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal a BKB/001/3466-1/2013. számú törvényességi felhívását, azzal 
egyetért, és intézkedik a mulasztás pótlása iránt. 
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2.) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja Fülöpjakab Község Önkormányzata Közép- és Hosszútávú 
Vagyongazdálkodási Tervét. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. június 25. 
 
 

IV. NAPIREND: A Képviselő-testület 2013. évi II. félévi munkaterve 
 
Csáki Béla: a képviselő – testület 2013. évi II. félévi munkatervéről készült előterjesztést a 

képviselő társak megkapták (4. sz. melléklet).  
 
Dr. Bóna Csaba: annyival szeretném kiegészíteni, hogy egy kis módosításra lesz majd 

szükség, hiszen a költségvetési rendelet módosítása a novemberi testületi ülésre lett 
beírva, de arról októberben kell majd döntést hozni a koncepcióval egyidejűleg, a másik 
javaslatom pedig a szeptemberi ülésen való Általános Iskola beszámolója, amit 
tájékoztatóra lenne célszerű módosítani.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Képviselő-testület 2013. évi II. félévi munkatervének 
elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
58/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
2013. évi II. félévi munkaterv elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a Képviselő – testület 
2013. évi II. félévi munkatervét.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. június 25. 
 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: az új önkormányzati törvény előírta, hogy a társulásoknak 2013. június 30-ig a 

felülvizsgálatát meg kell tenni. Erről a határozati döntésről értesíteni kell őket, és ez 
vonatkozik a „Kék-Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásra és a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra is. (5. sz. 
melléklet) 
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Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
59/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
A „Kék-Víz”–Észak–Bács–Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat 1mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazza Csáki Béla polgármestert annak aláírására.  

 
2.) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a módosuló 

Társulási Megállapodás szerint a „Kék-Víz”– Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás Tanácsának önálló, szavazati joggal nem rendelkező 
tagjának delegálja Dr. Iványosi-Szabó Andrást, egyben kezdeményezi, hogy őt a Társulási 
Tanács alelnöknek válassza meg. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2013. június 25. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? (6. sz. melléklet) 
 

Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosításának elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
60/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
2. számú módosítása elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a „Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú 
módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 
A képviselő – testület a Társulási Megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. június 25. 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a hétvégén lesz Fülöpjakabon a falunap, és ehhez kapcsolódóan lenne szükség 

egy támogatói szerződés megkötésére a Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesülettel abból a 
célból, hogy ők a fellépésükhöz vállalják a hangosítás megoldását, viszont ehhez egy 
támogatói szerződést kell kötni, ami az alábbiakat tartalmazza:  
Támogató Fülöpjakab Község Önkormányzata, és Támogatott Bugaci Futóhomok Ifjúsági 
Egyesület, ahol a Támogató 90.000 Ft-ot, azaz Kilencvenezer Forintot utal át a 
Támogatottnak a 61/2013. önkormányzati határozat alapján. A pénzbeli támogatást 
átutalja az Egyesület az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
bankszámlájára. Támogató a támogatással hozzá kíván járulni az Egyesület céljainak 
megvalósításához, ezen belül az Egyesület által működtetett Bugaci Tanyaszínház 
munkájához, a 2013. évi fülöpjakabi Falunap nevű rendezvény keretében nyújtott 
színvonalas előadásért. A Támogató kijelenti, hogy a támogatás lévén semmiféle vagyoni 
előnyökhöz nem jut. Támogatott a támogatásért 2013. június 30-án a Bugaci 
Tanyaszínház előadásában bemutatja a „Hippolit, a lakály” című darabot, és biztosítja az 
ehhez szükséges hangtechnikai hátteret.  

 
Seres István: csak az ő előadásukon lesz hangosítás? 
 
Csáki Béla: igen, de itt mikroportos felszerelésről van szó.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a támogatás összegének elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
61/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
Támogatás elfogadása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a melléklet szerinti 
támogatás összegét.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. június 25. 
 
4.)  
Csáki Béla: a Megyei Önkormányzatnak vannak díjai, amelyekbe sokszor belefér egy-egy 

községben tevékenykedő ember, nem feltétlen szükséges, hogy ez a község 
megyeszékhely legyen. Az a személy, aki a megyében tartósan, példamutatóan teljesít, 
annak lehet javasolni a díjat, és egy olyan javaslat lenne, hogy dr. Jakab Tibor doktor urat 
javasolnánk erre a megyei kitüntető díjra. Ezzel nem jár pénz, ez csak egy erkölcsi 
elismerés, ajándéktárgy, oklevél.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő dr. Jakab Tibor megyei kitüntető díjra való javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
62/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
Dr. Jakab Tibor megyei kitüntető díjra való javaslata 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja dr. Jakab Tibor „Bács-
Kiskun Megye Egészségügyéért” megyei kitüntetési díjra való javaslatát.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. június 25.  
 
 
5.)  
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Sportegyesület nyújtott be egy pályázatot az MLSZ-hez, és ők egy 

fűnyírót néztek ki, de nem kapták meg az összeget, amire pályáztak, így az önkormányzat 
ki kellett egészítenie 136.000 Ft-tal, hogy meg tudják venni a fűnyírót. Ennek az összeg 
kiegészítésnek a lerendezését kellene megoldani. A képviselő – testület dönti el, hogy ezt 
támogatásként odaadjuk-e vagy hogyan történjen az összeg lerendezése? Ezt a fűnyírót 
nemcsak az FSE használja, hanem az önkormányzat is a parkok rendben tartásához. Az 
FSE működéséhez nem kell támogatást nyújtanunk, azt meg tudták oldani, és én úgy 
gondolom, mivel az önkormányzat is igénybe veszi a fűnyírót, hogy támogatásként legyen 
odaadva az összeg.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 



 9

Szavazásra terjesztem elő az FSE fűnyíró vételéhez 136.000 Ft összegű támogatás 
nyújtásának elfogadását.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
63/2013.(06.25.) önkormányzati határozata 
FSE részére fűnyíró vételhez támogatás nyújtása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Fülöpjakabi Sportegyesület részére 
a fűnyíró vételéhez 136.000 Ft összegű támogatást biztosít a 2013. évi költségvetés terhére.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. június 25.  
 
 
6.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanék néhány szót a hétvégi falunapi rendezvénnyel 

kapcsolatban. A programok időpontjai megvannak, azokról plakátot készítettünk, amiket 
ki is helyeztünk a faluban több helyen is, de a képviselő társaknak is adnék egy-egy 
meghívót. Bugacról a színpadot már elhozták, csütörtökön lesz sátorállítás, és a 
Kunszállási Önkormányzattól kölcsön kértük a jurtát, és abban a gyermekeknek egész nap 
mesék lesznek vetítve „Jurta mozi” néven.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy vasárnap nem lesz a BIO-soknak bemutatója? 
 
Csáki Béla: úgy volt, hogy jönnek előadást tartani, de végül lemondták. Azt szeretném 

kérdezni Bakró Tibortól, hogy lehet-e már tudni, hogy a főzőversenyre hányan 
jelentkeztek? 

 
Bakró Tibor: az előrejelzések szerint 8-10 bogrács lesz.  
 
 

VI. NAPIREND: Interpelláció 
 
Polyák Tibor: azt szeretném kérdezni a „Kék-Víz” Ivóvízminőség-javító programmal 

kapcsolatban, hogy arra van-e lehetőség, hogy a buszmegállóknál, illetve a fontosabb 
központi helyeken legyen nyomós kút? 

 
Csáki Béla: nem tudom pontosan, de majd utána fogok érdeklődni, és jelezni fogom.  
 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a Francia Ritáéknak amit eladtuk telket, azt 

beszéltük meg, hogy fél évet hagyunk nekik, hogy ezt le tudják rendezni, de azóta sincs 
róla semmilyen hír, és semmi megmozdulás nem látszik a telken, erről lehet tudni 
valamit? 
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Csáki Béla: mi ezt a hivatal hirdetőtábláján kifüggesztettük, ez nem régen járt le, és ez 
jelenleg a földhivatali eljárás szakaszában lehet, ahol időt igényel még az ingatlan átírása.  

 
Seres István: azt szeretném még megkérdezni, hogy a Csuka-dűlőben van egy nagy bokor, 

amelynek az ágai kilógnak az útra, és az autósok közlekedését gátolja, azt nem lehetne ott 
valakivel levágatni? 

 
Csáki Béla: jelenleg nincs közfoglalkoztatott emberünk, aki ezt meg tudná csinálni, de most 

is a falunapi rendezvény előkészületei mindenkit lefoglal, tehát most még időnk sem lenne 
rá, de igyekszünk megoldani a problémát.  

 
Dr. Bóna Csaba: szeretném a Kunszállási Önkormányzat meghívását tolmácsolni a 

képviselő-testületnek, hogy Kunszálláson 2013. július 1-jén 1000  órakor lesz az orvosi 
rendelő átadása, ahol a megnyitó után meg lehet tekinteni a felújított rendelőt. Szeretettel 
hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!  

 
Csáki Béla: köszönjük szépen a meghívást. 
 
Fekete István: azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e tudni valamit a közelmúltban beadott 

pályázatokról?  
 
Csáki Béla: két pályázatunkat be tudtuk nyújtani, a harmadiknál már felfüggesztették a 

benyújtás lehetőségét. Ennek az volt az akadálya, hogy a fitnesz eszközökre vonatkozó 
pályázat eszközbeszerzésre lett beadva, ahol a határ 1.000.000 Ft, és ez a mi esetünkben 
997.000 Ft-ra szólt. Mindezek után kiderült az is, hogy ez mégsem eszközbeszerzésnek, 
hanem építési beruházásnak minősül, és igazolni kell, hogy ez nem építés engedély 
köteles.  
A falunapra, illetve a hangosítástechnikai eszközökre küldött pályázatunkat elküldtük, 
arról még bővebb információt nem tudunk, de ott hiánypótlási lehetőségünk nincs.  

 
Fekete István: a hangosítástechnikai eszközökre vonatkozó pályázatban van mikroport? 
 
Csáki Béla: igen van.  
 
Dr. Bóna Csaba: azt még nem lehet tudni, hogy formai vagy tartalmi hibái vannak-e a 

pályázatoknak, de holnapig lehet záradékoltatni.  
 
Csáki Béla: van-e más kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
                      Csáki Béla                                                                      dr. Bóna Csaba 
                     polgármester                                                                           jegyző                  


