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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-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, 
Katona Istvánné gazdálkodási főmunkatárs,  
Szabó Gabriella gazdálkodási főelőadó,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi beszámolója 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
2./ A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 
     Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 

 
3./ Napsugár Óvoda SZMSZ-e, Nevelési Programja, Házirendje 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

4./ Egyebek 
 

5./ Interpelláció 
 
6./ Szociális ügyek megtárgyalása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
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 képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi beszámolója 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló anyagot 

a képviselő tagok megkapták (1. sz. melléklet). A pénzügyi bizottság tárgyalta, és 
javasolja elfogadásra. Átadom a szót Szabó Gabriella gazdálkodónak.  

 
Szabó Gabriella: annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy az előterjesztésben nem az 

összevont adatokkal számoltam a személyi juttatások teljesülését, hanem csak az 
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önkormányzatéval, így a 45% 61%-ra módosul. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni, a 
felmerült kérdésekre szívesen válaszolok. 

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
64/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 2013. évi  
költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
65/2013.(08.27.) önkormányzati határozata 
Tájékoztató a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal  
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kunszállási 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
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II. NAPIREND: A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 
 
Csáki Béla: a közterület filmforgatási célú használatáról szóló anyagot a képviselő tagok 

megkapták (3. sz. melléklet). Átadom a szót dr. Bóna Csaba jegyző úrnak.  
 
Dr. Bóna Csaba: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre válaszolok.  
 
Seres István: ha a faluról készülne egy turisztikai ismertető film, az ide tartozna? 
 
Dr. Bóna Csaba: nem, de a rendeletben meg van határozva, hogy mely filmek tartoznak ide, 

leginkább a játékfilmekről van szó.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 
megalkotásának elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2013. (08.27.) számú önkormányzati rendelete 
a közterület filmforgatási célú használatáról 

 
 

III. NAPIREND: Napsugár Óvoda SZMSZ-e, Pedagógiai Programja, Házirendje 
 
Csáki Béla: a Napsugár Óvoda teljes anyagát a képviselő tagok megkapták (4. sz. melléklet). 

Átadom a szót Nagy Erika óvodavezetőnek.  
 
Nagy Erika: az SzMSz és a házirend átírását leginkább a névváltozás indokolta, de a 

Pedagógiai Programot a névváltozástól függetlenül, több ok miatt is módosítani kellett. Új 
törvényi előírások indokolták a módosítását, tehát ha nem lett volna a névváltozás, akkor 
is módosítani kellett volna a programot, ilyen módosítás pl.: ki kellett dolgozni a 
tehetséggondozást, illetve az esélyegyenlőséget. Ez a program mindig bővül, egyre több 
mindent kell beletenni, amit előír az alaptörvény. Mindig újabb változások történnek, pl. 
eddig az volt a programban, hogy vers és mese, ezt át kellett mindenhol írni verselésre és 
mesélésre. Ezek kerültek átdolgozásra.  
Nem teljesen bíztam magamban, hogy ez a program megfelelő-e szakmailag, így elvittem 
az átdolgozott programot az óvodai szakértőnek, aki gratulált, elégedett volt vele, tehát 
megfelel a törvénynek is.  
Ennyit szerettem volna elmondani, ha bárkinek bármilyen kérdése van, szívesen 
válaszolok.  

 
Seres István: a szervezeti és működési szabályzat azt is leírja/szabályozza, hogy hány fő 

óvónő, hány fő dajka legyen, mikor legyen nyitás, stb.? 
 
Nagy Erika: igen, sőt azt is, hogy ki helyettesít kit.  
 
Seres István: jelenleg hány fő óvónő, hány fő dajka és hány fő takarítónő van az óvodában? 
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Nagy Erika: jelenleg 6 fő dolgozó van, melyből 4 fő óvónő, és 2 fő dajka. A törvény ad 

lehetőséget takarítónőre, de a mi óvodánk ehhez kicsi, hiszen 50 fő felett van lehetőség, 
hogy takarítónőt fogadjon az óvoda, de mi 50 fő alatt vagyunk, tehát ezt mi nem vesszük 
igénybe.  

 
Seres István: a testnevelés órák a Teleházban zajlanak, vagy ez hogyan van szabályozva? 
 
Nagy Erika: kb. három alkalommal mentünk át a Teleházba tornázni, de a hely nem alkalmas 

a testnevelés foglalkozás megtartására, hiszen kövezett, ami nagyon hideg és 
balesetveszélyes is. Maradtunk annál a megoldásnál, ami eddig is volt, a csoportszoba, 
tehát heti 1 nagy testnevelés óra van, és minden nap egy-egy kis torna, mozgás.  

 
Seres István: az iskolában nem megoldható? 
 
Csankovszki Tibor: most már még kevésbé megoldható, hiszen több osztály is van már, 

amelyeknek kötelező a minden napi testnevelés óra, és így is kevés nekünk is az 1 nagy 
tornaterem.  

 
Seres István: mennyi most a beiratkozott gyermek létszám? 
 
Nagy Erika: jelenleg 40 gyermek van, 21 és 19 létszámú csoportbontásban. 12 gyermek 

ballagott el, és 3 új iratkozott be.  
 
Csáki Béla: a 3 éven aluli gyermek felvehető-e, és van-e rá normatíva? 
 
Nagy Erika: nincs rá normatíva, és törvényileg akkor vehető fel, ha fél éven belül betölti a 3. 

életévét.  
 
Fekete István: azt szeretném megkérdezni, hogy a szünidei ellátások hogyan vannak 

szabályozva? 
 
Nagy Erika: a következőképpen van szabályozva: a téli szünetben teljes leállás van, akárcsak 

az iskolában, mert mi is akkor kapunk szabadságot. A tavaszi és őszi szünetben 5 fő 
igénylése esetén nyitunk ki, úgy van a házirendben is, ha 5 gyermek szülei kérik az óvodai 
ellátást, akkor kinyit az óvoda, de ha nincs meg az 5 fő, akkor zárva van az óvoda. A nyári 
szünet úgy adódik, hogy csak augusztusban van leállás, tehát június-júliusban dolgozik az 
óvoda. Ebben az időszakban a szülőkkel meg szoktuk beszélni, hogy aki otthon van, és 
teheti, az évzáró után ne hozza be gyermekét, hogy 2 fő felügyelővel (hisz ekkor már 
szabadságolások vannak) ne legyen egyszerre 30 gyermek.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda SzMSz-ére, Pedagógiai 
Programjára, Házirendjére vonatkozó beszámoló elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
66/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakabi Napsugár Óvoda SzMSz-ének,  
Pedagógiai Programjának, illetve Házirendjének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 
Fülöpjakabi Napsugár Óvoda Pedagógiai Programját, SzMSz-ét, illetve Házirendjét. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
 
 

IV. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: egy civil kezdeményezés érkezett a képviselő – testület felé, ismertetem. Civil 

kezdeményezés eredményeként falukemencét szeretnének építeni Fülöpjakabon a 
szabadidő központban pályázatok nélkül, önerőből, helyi összefogással. Tervek szerint 
októberben szeretnék ezt átadni ünnepélyes keretek között. Az elképzelések támogatását 
kérik.  
Én támogatom ezt az elképzelést, illetve a helyszínt is. Azt kellene még pontosan 
megnézni, hogy hol lenne a legcélszerűbb ezt elhelyezni. A falukemence megépítése nem 
építésengedély köteles.  

 
Polyák Tibor: én is támogatom ezt az ötletet, mindenképpen jó döntés a szabadidőparkban 

ezt megépíteni, hisz azt a helyszínt kellene minél több mindennel feltölteni, hogy érdemes 
legyen oda minél több embernek kimenni.  

 
Bakró Tibor: én is mindenképpen támogatom, és ha bármilyen segítségre van szükség, 

szívesen állunk rendelkezésetekre.  
 
Kovács Márta: köszönjük a támogatásokat. Mi már rendszeresen összejövünk közös 

vacsorára, reggelire, hogy megbeszéljük, hogyan is valósulna meg ennek a kemencének az 
építése, illetve ki és milyen segítséget tudna nyújtani. A kemence átadásának időpontját 
október 19-ére tűztük ki, és ezt meg is szeretnénk tartani.  

 
Csankovszki Tibor: én is támogatom mindenképp ennek a megvalósítását, de azt szeretném 

megkérdezni, hogy pályázati lehetőség nem volt ennek a megépítésére? 
 
Kovács Márta: nem is szerettünk volna pályázni, hiszen egy pályázat sok kötelezettséggel 

jár, és mi ezt önerőből, illetve szabad döntések mellett szeretnénk megépíteni.  
 
Csáki Béla: nem is láttunk ilyen pályázati lehetőséget kiírva.  
 
Fekete István: a park mely részén történne a felépítés? 
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Csáki Béla: a vizesblokk közelébe lenne célszerű ezt építeni, hisz ott elektromos energia is 
elérhető.  

 
Seres István: ennek a megépítése nem kevés pénzbe fog kerülni, de mint ahogyan már 

beszéltük is, társadalmi munka keretében, a falu lakóinak összefogásával meg fogjuk 
valósítani. Segítek létrehozni ezt a létesítményt, ha valaki segít, én megépítem sárból. 
Nagyon sok segítségre, és kézre lesz szükségünk, illetve meg kell majd tanítani az 
emberekkel, hogy hogyan kell azt használni, hogyan kell abban sütni, illetve hogyan kell 
begyújtani.  

 
Kovács Márta: így van, úgy tervezzük, hogy kezdetben minden héten lenne egy olyan nap, 

amikor sütnénk benne, hogy mindenki lássa, hogyan is kell azt begyújtani, használni.  
 
Csankovszki Tibor: az a véleményem, hogy előzetes egyeztetés nélkül senki ne használja, 

vagyis előzetesen jelentse be, hogy ki és mikor szeretné használni, és akkor valaki segít 
begyújtani, használni.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a falukemence építésének, illetve annak elhelyezési helyének 
elfogadását.  

 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
67/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
Falukemence építésének és helyszínének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a falukemence 
megépítésével, illetve a helyszín kiválasztásával.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: dr. Lantos János azzal fordult a képviselő – testület felé, hogy Kovács Dezsőné 

Sahin-Tóth Klára Kossuth-díjas pedagógus, tankönyvszerkesztő születésének 100. 
évfordulója alkalmából javasolja, hogy a képviselő – testület állíttasson egy emléktáblát, 
melynek költségét biztosítja az önkormányzat részére. Az emléktábla felállítása a 
Fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola épületében történne. Ahhoz, hogy a képviselő 
– testület lásson valamit az elképzelésből, a Sahin-Tóth család egyik leszármazottját – 
Szondi Gabriella – bízta meg dr. Lantos János a látványterv elkészítésével. (5. sz. 
melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő dr. Lantos János javaslatát, az emléktábla felállításának 
elfogadását.  

 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
68/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
Emléktábla elhelyezése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az emléktábla állításával.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
 
3.) 
Dr. Bóna Csaba: a belső ellenőr árajánlatára vonatkozó anyagot a képviselő tagok megkapták 

(6. sz. melléklet). Az önkormányzatnak ez kötelező feladata a hivatkozott jogszabályok 
szerint, de 2013. június 30-ával megszűnt a Kiskunfélegyházi Kistérség, és a 2013-as év 
alapján elkészült az intézkedési terv, amely arról szól, hogy Alács Gyuláné 25.000 Ft/hó 
összegben vállalná el a belső ellenőrzési feladatokat.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Polyák Tibor: mennyivel több ez az összeg, mint amennyi eddig volt? 
 
Dr. Bóna Csaba: nem tudom pontosan, hiszen eddig ez minket nem érintett, mert kistérségi 

normatívából fizették ki.  
 
Csáki Béla: van- e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó ajánlattétel 
elhalasztását.  

 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
69/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
Belső ellenőrzési feladatokra ajánlattétel 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újabb árajánlattételek 
bekérése mellett elhalasztotta a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést 
azzal, hogy költségvetési okokra hivatkozva csak 2014. évtől tud megbízást adni e feladat 
ellátására.  
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Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
 
4.) 
Dr. Bóna Csaba: tájékoztatásként mondanám el, hogy a háziorvosi álláspályázatnak a 

határideje július 31. volt, de ez a pályázat eredménytelen volt. Dr. Kasza Beáta doktor 
nővel a helyettesítési ellátásra vonatkozó szerződés úgy lett megkötve, hogy az új 
háziorvos kinevezéséig, maximum 2014. június 30-ig fog helyettesíteni Fülöpjakabon. 
Szükség lenne egy háziorvosra, aki nemcsak helyettesít, így egy új álláshirdetést 
szeretnénk meghirdetni, amelyet közzé teszünk a Közigállás honlapján, illetve 
megjelentetünk a Petőfi Népében. Ennek a pályázatnak a határidejét 2013. december 31-el 
határoznám meg.  

 
Csáki Béla: van-e más javaslat, kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a háziorvosi álláspályázat kiírásának elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
70/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
Pályázat kiírása háziorvosi tevékenység ellátására 
 

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.  
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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. 
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 a Petőfi Népében jelenik meg. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 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. augusztus 27. 
 
 
5.) 
Csáki Béla: idén is kiírásra került a tanyaprogram, amelyben pályáztunk az egyik 

tanyagondnoki autóhoz egy téligumi garnitúrára felnivel, 2 hűtőtáska beszerzésre és egy 
laptop beszerzésre. Ennek a pályázatnak 10%-a önerő, ezeknek az eszközbeszerzéseknek 
az értéke nem éri el az 500.000 Ft-ot, tehát az önerő kb. 50.000 Ft.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi Tanyaprogram pályázathoz az önerő biztosításának 
elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
71/2013.(08. 27.) önkormányzati határozata 
2013. évi Tanyaprogram pályázathoz önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Tanyaprogram 
benyújtott pályázatához (téligumi garnitúra felnivel, hűtőtáska beszerzés, laptop beszerzés) 
42.550 Ft önerőt biztosít a 2014. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. augusztus 27. 
 
 

V. NAPIREND: Interpelláció 
 
Interpelláció az ülésen nem hangzott el. 

 
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  


