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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én 

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

képviselők, 
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
     Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 
 

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013/2014. évi pályázatához 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

4./ A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása, illetve 2013. I. félévi feladatellátása 

     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
5./ Egyebek 
 
6./ Interpelláció 
 
7./ 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.  
 
 
Csáki Béla: a napirendi pontok előtt ismertetni szeretném a képviselő tagokkal Szénási 

Zoltánné képviselő képviselői tisztségéről való lemondását, mely 2013. szeptember 17-én 
azonnali hatállyal megszűnt (1. sz. melléklet).  

 
A Képviselő – testület nevében köszönöm a község érdekében végzett, több éves képviselői 
munkáját.  
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Szavazásra terjesztem elő Szénási Zoltánné képviselő képviselői tisztségről való 
lemondásának elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
74/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
Szénási Zoltánné képviselő képviselői tisztségről  
való lemondása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul veszi, és 
elfogadja Szénási Zoltánné képviselői tisztségéről való – azonnali hatállyal történő – 
lemondását.  

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő - testülete ezúton megköszöni a község 
érdekében végzett, több éves képviselői munkáját.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal  
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
 
Csáki Béla: az önkormányzat vagyonáról szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (2. sz. 

melléklet). Én nem kívánom kiegészíteni, átadom a szót dr. Bóna Csaba jegyző úrnak.  
 
Dr. Bóna Csaba: az alaptörvénynek megfelelően kell besorolni az önkormányzati 

törzsvagyont, illetve a meglévő vagyontárgyakat, és ennek megfelelően készült el a 
vagyonrendelet. A jelenleg hatályos vagyonrendelet 1993. évi, tehát mindenképpen felül 
kellett már vizsgálni.  

 
Polyák Tibor: szeretném kérdezni, hogy a földhaszonbérnél minimum 1250 Ft/aranykorona 

van meghatározva, ez a jelenlegitől kisebb, nagyobb vagy ugyanannyi? 
 
Csáki Béla: ahol hosszú távú haszonbérszerződésünk van, ott meg is haladja a haszonbér az 

1250 Ft/aranykorona díjat, a kisebb, pár száz m2-es legelőknél ennyi haszonbért nem lehet 
kérni, mert akkor nem kell senkinek.  

 
Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet megalkotásának 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2013. (09.25.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról 
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II. NAPIREND: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 
Dr. Bóna Csaba: a Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló anyagot a képviselő tagok 

megkapták (3. sz. melléklet). A 2003. évi CXXV. tv. írja elő, hogy minden 
önkormányzatnak 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia, mely 
idén július 1-jén lépett hatályba.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Helyi Esélyegyenlőségi Programra vonatkozó beszámoló 
elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
75/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának  
Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
 

III. NAPIREND: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
2013/2014. évi pályázatához 

 
Csáki Béla: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013/2014. évi pályázatához való 

csatlakozásról szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (4. sz. melléklet). Az 
ösztöndíjcsomaghoz való csatlakozási szándékunkat kell jelezni a kezelő szervnek, és 
miután ez megtörtént, akkor lehet kiírni a helyi pályázatot. Ez a pályázat a szociálisan 
rászoruló tanulókról szól.  

 
Seres István: mekkora összegről lenne szó? 
 
Dr. Bóna Csaba: ezt az OM rendelet határozza meg.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013/2014. évi 
pályázathoz való csatlakozásra vonatkozó beszámoló elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 



 4

Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
76/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  
2013/2014. évi pályázatához 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Fülöpjakab Község Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően döntést hoz arról, 

hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 
el. 

3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek 
elfogadását igazoló nyilatkozatot 2013. október 11-ig juttassa el a Felsőoktatási 
Pályázatok Irodája részére. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
 

IV. NAPIREND: A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2013. I. félévi gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása, illetve 2013. I. 
félévi feladatellátása 

 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 

gazdálkodásáról, pénzügyi zárszámadásáról, illetve 2013. I. félévi feladatellátásáról szóló 
anyagot a képviselő tagok megkapták (5. sz. melléklet).  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás 2013. I. félévi gazdálkodására, pénzügyi zárszámadására vonatkozó beszámoló 
elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
77/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi  
gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete, mint alapító tagönkormányzat, 
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján, a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés zárszámadásról szóló 
határozatot az alábbiakban alkotja meg. 
 

A Többcélú Társulás költségvetési mérlege 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete, a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét alábbiak szerint hagyja jóvá: 
             
           Költségvetési bevételek összege:             4 300e/Ft 
     Ebből: 
     - Működési bevétel                         2 200 e/Ft 
     - Felhalmozási bevétel                        2 100 e/Ft 
 
 Költségvetési kiadások összege:            6 861 e/Ft 
                Ebből:  
     - Működési költségvetés             6 861 e/Ft 
               - Felhalmozási költségvetés                               0 e/Ft 
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege          4 661 e/Ft 
 
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege             - 2 100 e/Ft 
 
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele               3 698 e/Ft 
 
Pénzmaradvány igénybevétele utáni bevételi  
többlet                       0  e/Ft 
Finanszírozási kiadás (átfutó kiadás)                   0  e/Ft 
 
Tárgyévi költségvetés összesen: 
 
- Tárgyévi bevételek összesen              4 300 e /Ft 
 
- Tárgyévi kiadások összesen               6 861 e /Ft 
 
- Pénzkészlet 2013. január 1-jén                                                 2 561 e /Ft 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő – testülete, a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
 
A Társulás bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
A bevételi előirányzatok teljesítésének költségvetési szervenkénti és forrásonkénti 
megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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A költségvetési szervenként és jogcímenként kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését - ezen 
belül a felújítás, beruházás előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként 
- a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
A Társulási Tanács működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és ezek 
teljesítését - tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
A Többcélú Társulás nem rendelkezik foglalkoztatottakkal, a munkaszervezeti feladatokat a 
46/2012.(XI.26) tt határozat apján, 2013. I. félévben a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 
látta el.  
A Többcélú Társulás a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású állami 
támogatások igénylésére 2013. I. félévben nem volt jogosult. 
A Társulásnak a normatív kötött felhasználású támogatások 2012. évi elszámolásából 2.968 
e/Ft pótlólagos kiutalási igénye keletkezett, mely a székhely önkormányzatnak 
(Kiskunfélegyháza) került kiutalásra. A székhelyönkormányzat érvényesítette az érintett 
tagönkormányzatok részére a pótigénylés tekintetében meghatározott összegeket. (5. számú 
melléklet) 
 

Könyvviteli mérleg 
A Többcélú Társulás 2013. június 30-ai állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletben 
foglaltak szerint 0 e/Ft-ban állapítja meg. 
 

Vagyonkimutatás 

A Többcélú Társulás vagyonkimutatását a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 

Pénzmaradvány 

A 2012. évi helyesbített pénzmaradvány 3.698 e/Ft. A Társulás részére a 2012. december 31-
ig biztosított támogatási összeg és a felhasználás figyelembevételével feladattal terhelt, év 
végéig fel nem használt összeg nem  mutatkozik. Előző években képzett tartalékok 
maradványa nincs, a pénzmaradvány teljes összege a 2013. évi költségvetés teljesítése során 
felhasználásra került. A 2013. június 30-ai állapot szerinti működési célú szabad 
pénzmaradvány 0 e/Ft (8.sz. melléklet). 
 

Adósság és nyújtott hitelek állománya 

A Többcélú Társulás 2013. évben adósságállománnyal, sem rövid-, sem hosszú lejáratú 
hitelállománnyal nem rendelkezik. 
 

Pénzkészlet változása 
 

A Többcélú Társulás 2013. I. félévi záró pénzkészlete 0 e/Ft, a pénzeszköz változásának 
levezetését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

Közvetett támogatások 
 

A Többcélú Társulás a 2013. I. félévben közvetett támogatást nem nyújtott. 
 

Uniós források 
 

A Többcélú Társulás Európai Uniós támogatású programot a 2013. I. félévben nem valósított 
meg.  
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Melléklet: 
 1. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. 
félévi költségvetésének pénzügyi mérlege. 
2. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
bevételei, bevételi forrásonként. 
3. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként. 
4. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai. 
5. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2012. évi támogatás 
értékű működési kiadásai. 
6. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
könyvviteli mérlege.  
7. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
vagyonkimutatás.  
8. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
pénzmaradvány kimutatás. 
9. A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
pénzkészlet változás. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás 2013. I. félévi feladatellátására vonatkozó beszámoló elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
78/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi feladatellátása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács által hozott döntéseket, 
határozatokat összefoglaló, valamint a Társulás 2013. évi munkatervének I. félévben történt 
teljesítéseit tartalmazó előterjesztést. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
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Csáki Béla: a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás vagyonkimutatásáról szóló anyagot a 
képviselő tagok megkapták (6. sz. melléklet).  

 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
Szavazásra terjesztem elő a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás vagyonkimutatására 
vonatkozó előterjesztés elfogadását.  

 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
79/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás  
elszámolása/vagyonkimutatása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a Kecskemét és 
Térsége Ügyeleti Társulás elszámolását, illetve a Társulás vagyonáról szóló kimutatást.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
2.) 
Dr. Bóna Csaba: kiírásra került a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a megyei 

önkormányzati tartalék, illetve a helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló BM rendelet, amely 2013. szeptember 
30-ig igényelhető az Államkincstáron keresztül. Helyi önkormányzatok esetében 
figyelembe veszik az egyik adóévről a másik adóévre történő jelentős mértékű iparűzési 
adóalap csökkenést, mely az önkormányzati támogatást érintő beszámítás során 
hátrányosan érinti az önkormányzatot.  

 
Csáki Béla: az iparűzési adóalap jelentős mértékben csökkent a 2012. évhez képest, és a 

hivatal működéséhez szükséges létszámot is lecsökkentették 3,5 főre, amivel képtelenség 
ellátni ezeket a munkákat, tehát ehhez is hozzá kellett tennünk. Sokkal több feladatot el 
tudnánk látni, ha több finanszírozásban részesülnénk.  

 
Seres István: azt szeretném kérdezni, ha a pályázaton nyernénk valamekkora összeget, az 

meg van határozva, hogy mire lehet felhasználni?  
 
Csáki Béla: kizárólag az önkormányzat működésére.  
 
Csankovszki Tibor: a kapott támogatás összege attól függ, hogy mekkora az önkormányzat 

forráskiesése?  
 
Csáki Béla: igen.  
 

Van-e kérdés, észrevétel?  
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Szavazásra terjesztem elő a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó 
pályázat benyújtásának elfogadását.  

   
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
80/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
Pályázat benyújtása a megyei önkormányzati 
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról  
szóló 39/2013 (VII.31.) BM rendelet alapján  
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy támogatási 
igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. 
(VII.31.) BM rendelet alapján.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
3.)  
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy 2013. szeptember 28-án a Szüreti bál megrendezéséhez a Teleház udvarának, 
valamint klubtermének használatát engedélyezni szíveskedjenek.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2013. szeptember 28-án a szüreti bál megrendezésére a 

Teleház udvarának, valamint a klubterem használatának biztosítását. 
 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
81/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
Szüreti Bál megrendezéséhez a Teleház udvarának biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alfa ’94. Szabadidős 
Klub részére - 2013. szeptember 28-án a Szüreti Bál megrendezéséhez díjmentesen biztosítja 
a Teleház udvarát.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: azonnal 
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4.) 
Csáki Béla: a templomrét mellett van egy domb, ahol olyan örökségek, értékek vannak a 

földben, amelyeket fel szeretnének tárni, de ez a terület veszélyeztetve van, ha 
mezőgazdasági művelés alatt áll, hiszen akkor a templom romjai, maradványai még 
jobban sérülnek. Volt egy olyan kezdeményezés, hogy az önkormányzat segítsen abban, 
hogy ez a terület védett legyen, amely úgy oldható meg, ha az önkormányzat a területet 
megvásárolja. Ha a feltárások megtörténtek, egy emlékhelyet alakítanak ki. Ez 50x75 m2-
es, vagyis 3750 m2-nyi nagyságú terület, amellyel jelenleg az a cél, hogy ne szántó 
művelési ágban legyen, hanem pl. legyen legelővé minősítve. Anno azt a kezdeményezést 
kaptam, hogy beszéljek özv. Besze Lajosnéval, hisz jelenleg az a terület az övé (kb. 1/3-ad 
hektár), amelyet ő 200.000 Ft-ért adna el.  

 
Fekete István: földcsere lehetősége nem merülhet fel? 
 
Csáki Béla: nem vetődött fel ilyen lehetőség. Ha a testület hozzájárul ahhoz, hogy vegyük 

meg ezt a területet, annyit még hozzá szeretnék tenni, hogy a 200.000 Ft-on kívül vannak 
még járulékos költségek, mint pl. az átíratás is.  

 
Polyák Tibor: én mindenképpen támogatom a föld megvásárlását, hiszen ez a fülöpjakabi 

lakosok érdeke is, illetve, hogy tudjunk valamit mutatni a gyerekeknek, hogy mi is volt itt 
régen.  

 
Csankovszki Tibor: én is támogatom.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 0194/9 hrsz-ú telek megvásárlásának elfogadását.  
 
A képviselő - testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
82/2013.(09.24.) önkormányzati határozata 
A fülöpjakabi 0194/9 hrsz-ú telek megvásárlása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
0194/9 hrsz-ú terület megosztása után a kialakuló 3750 m2 nagyságú telket megvásárolja.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 24.  
 
 
 
5.) 
Csáki Béla: a szeptember 28-án megrendezésre kerülő szüreti bál programjához szeretnék 

tájékoztatásként annyit elmondani, hogy az augusztusi soros ülésen a képviselő – testület 
hozzájárult Kovács Dezsőné Sahin-Tóth Klára pedagógus emléktáblájának elkészítéséhez, 
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és ennek az emléktáblának az avatására is szeptember 28-án, 1530-kor kerül sor az Eötvös 
József Általános Iskola folyosóján, ahol Szálteleki János plébános úr megáldja az 
emléktáblát, majd ezt követően 1600-kor egy szentmisét tart. 1700-kor pedig már a szüreti 
felvonulók műsora lesz Fülöpjakab központjában. Az önkormányzat pályázott a 
„Magyarország, - szeretlek” programsorozatra, melynek keretébe ennek az emléktábla 
avatásnak, illetve a szüreti bálnak (pl. zenészek) a költségei beleférnek, tehát el tudjuk 
számolni. Ennek a megnyert pályázatnak kötelező eleme, hogy Szent Mihály napján, 
szeptember 29-én egy időben történő tűzgyújtást kell lebonyolítani, mely nálunk a 
sportpályán fog megtörténni 2130-kor.  

 
 
6.) 
Csáki Béla: már többször is útban volt az „Építési telkek eladók” feliratú táblánk, és ismét 

levették az áramszolgáltatósok, amikor a közvilágítást csinálták. Meg kellene majd nézni, 
hogy mennyire látszódik. Felvetődött egy olyan lehetőség, hogy ezeket az építési telkeket 
lehetne esetleg máshol is hirdetni (pl. újság), hiszen Kecskeméten a Mercedes gyárban 
dolgozók közel a gyárhoz keresnek telkeket, és lehet, hogy több telek elkelne.  

 
Bakró Tibor: véleményem szerint ezeket a hirdetéseket a honlapra is fel lehetne tenni.  
 
Csáki Béla: valóban, ez jó ötlet, említeni fogom Mártinak.  
 
 

VII. NAPIREND: Interpelláció 
 
Seres István: azt szeretném kérdezni, hogy májusban volt róla szó, hogy egy holland vesz 

telket, azt megvette már? 
 
Csáki Béla: igen.  
 
Seres István: azt szeretném még kérdezni, hogy a megváltozott utcák névtábláinak a cseréje 

kinek a feladata? 
 
Csáki Béla: az önkormányzaté, és rajta vagyunk az ügyön, folyamatban van.  
 
 
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  


