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

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

Vakulya Imre képviselők, 
Makai Klára tagintézmény-vezető, 
Nagy Erika óvodavezető,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./ Telekadóról szóló rendelet módosítása 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
2./ Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

      Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző  
 

3./ Beszámoló a Fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola és a Fülöpjakabi Napsugár 
Óvoda 2012/2013. évi munkájáról, a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításáról 

  Előadó: Makai Klára tagintézmény-vezető, Nagy Erika intézményvezető 
 
4./ A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és fenntartásáról szóló 
    megállapodásának, illetve SZMSZ-ének módosítása 

      Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző  
 
5./  a)  Szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés felmondása          

b)  Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA 
beruházás keretében megvalósított rendszere és Fülöpjakab önkormányzat 
osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében 

      c)  Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Fülöpjakab település 
szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására   

      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
6./  Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása, illetve megbízási 
     szerződés kötése belső ellenőri feladatok ellátására 
      Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző  
 
7./ Fülöpjakab Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
     Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 
8./  Egyebek 
9./ Interpelláció 
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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: Telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: a telekadó rendelet módosításáról készült anyagot a képviselő tagok megkapták 

(1. sz. melléklet). Megkérdezem dr. Bóna Csaba jegyző urat, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? 

 
Dr. Bóna Csaba: több alkalommal szóba került már ebben az évben, hogy felülvizsgálatot 

kezdeményeznek a helyi adórendeletek sorában. A testület javasolta és jóváhagyta, hogy 
csak a telekadó felülvizsgálatát végezzék el, a helyi adókról szóló törvény alapján 
november 30-ig lehet módosítani a következő tárgyévre vonatkozó helyi rendeleteket. Egy 
pontban módosulna a jelenleg hatályos helyi telekadó rendelet, ahol a telekadó maximális 
értéke 20 Ft/m2, de legfeljebb 20.000 Ft/év-ben lett meghatározva.  

 
Polyák Tibor: támogatom ezt a javaslatot.  
 
Seres István: egyetértek a javaslattal.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a telekadóról szóló rendelet megalkotásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2013. (11.29.) számú önkormányzati rendelete 
a telekadóról szóló 14/1996.(XII.18.) rendelet módosításáról 

 
 

II. NAPIREND: Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 
 
Dr. Bóna Csaba: az igazgatási szünet elrendeléséről készült anyagot a képviselő tagok 

megkapták (2. sz. melléklet). Ez annyit jelentene, hogy 2013. december 23-tól 2013. 
december 29-ig nem lesz nyitva az önkormányzat, még ügyelet sem lesz. 2013. december 
30-án lesz ügyfélfogadás 9.00-15.00 óráig, 31-én ügyfélfogadás nem lesz, de ügyelet lesz.  

 
Seres István: ez most szabadságkiadás vagy szünet? 
 
Dr. Bóna Csaba: szabadságkiadás és szünet.  
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Csankovszki Tibor: ez kötelező vagy hasznos? 
 
Dr. Bóna Csaba: ez nem kötelező, csak lehetőség van rá, mi élünk ezzel a lehetőséggel, hisz 

mindenkinek sok szabadsága van még.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 
megalkotásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

14/2013. (11.29.) számú önkormányzati rendelete 
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 

III. NAPIREND: Beszámoló a Fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola és a 
Fülöpjakabi Napsugár Óvoda 2012/2013. évi munkájáról, a 
2013/2014-es tanév/nevelési év indításáról 

 
Csáki Béla: az intézményekről szóló beszámolót a képviselő tagok megkapták (3. sz. 

melléklet). Megkérdezem Makai Klára tagintézmény-vezetőt, illetve Nagy Erika 
óvodavezetőt, hogy az anyagokat kívánják-e kiegészíteni? 

 
Makai Klára: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, úgy gondolom, hogy a beszámolóban a 

legfrissebb információkkal szolgáltam, de ha felmerül bármilyen kérdés, szívesen 
válaszolok.  

 
Polyák Tibor: a beszámolóban szerepel, hogy pályázat lett kiírva a jelenleg GYED-en lévő 

tanárok helyettesítésére, és azt szeretném megkérdezni, hogy ennyire nem lehet tanárt 
találni, vagy nem vállalják, vagy mi a probléma? 

 
Makai Klára: nem volt, nem nagyon lehet találni. A matematika, illetve a reál tantárgyak 

területén nagyon kevés a tanár kollega.  
 
Polyák Tibor: az új fenntartónak van-e valami elképzelése, követelménye, hogy az udvarnak 

hogyan kell kinéznie, kell-e pl. térburkolat, vagy ilyesmi, és ha van, akkor mindezt 
anyagilag támogatja-e? 

 
Makai Klára: adatszolgáltatásként kérték tőlünk, hogy a karbantartási munkálatokat nyújtsuk 

be, hogy ezeket milyen módon, hogyan képzeljük el, mi az, ami feltétlenül szükséges, 
tehát rangsorolnunk kellett, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az épület 
karbantartásával kapcsolatos. Tehát az igényeinket bekérték, de javaslatokat azóta sem 
kaptunk.  

 
Polyák Tibor: vannak-e olyan létszámgondok kilátásban, amely utalna arra, hogy bármely 

osztály esetleg megszűnhet? 
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Makai Klára: a következő év választási év, mindent annak függvényében tudunk majd 

elmondani, de bízom abban, hogy a következő évben még nem lesznek ilyen jellegű 
változások.  

 
Seres István: a beszámolóban szerepel, hogy szeptembertől kötelező a délutáni 

foglalkoztatás, ez ebben az iskolában hogy van, minden osztálynak kötelező? 
 
Makai Klára: igen, ez minden osztályban egy lehetőség, és év elején minden szülő írásban 

nyilatkozott is arról, hogy igénybe szeretné-e ezt venni, vagy sem.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor átadom a szót Nagy Erika 

óvodavezetőnek.  
 
Nagy Erika: köszönöm szépen a lehetőséget. Annyit szeretném csak elmondani, hogy amikor 

júliusban kiderült, hogy az óvoda önálló intézmény lesz, nagyon megijedtem, hogy mit 
és hogyan fogunk megoldani, hisz eddig mindig volt segítségünk, de szerencsére az 
önkormányzat dolgozóitól nagyon sok segítséget kaptunk, így megköszönve munkájukat, 
zökkenőmentesen indulhatott a 2013/2014-es tanévünk. Kiegészíteni valóm nincs, ha 
bárkinek kérdése van, szívesen válaszolok.  

 
Polyák Tibor: a háziorvos már nem jár át az óvodába, erre már nincs szükség, vagy miért 

alakult ez így? 
 
Nagy Erika: egy olyan törvényi változás történt, hogy most már a védőnő tartja nyilván 

azokat a 6 éves gyermekeket, akiknek vizsgálatokra kell menniük. Így a védőnő értesíti 
ki a szülőket, és a szülők viszik el a gyermekeket a vizsgálatra a háziorvosi rendelőbe. 
Ezért már nem szükséges, hogy a háziorvos emiatt átjöjjön, és az egész csoportot 
átvizsgálja.  

 
Csankovszki Tibor: van a „Szabadidő hasznos eltöltése” című pályázat, azt szeretném 

megkérdezni, hogy ennek a tartalma mennyire szabályozott, vagy mivel lehet kitölteni?  
 
Nagy Erika: ez annyiban szabályozott, hogy amikor írtuk a pályázatot, akkor mi választottuk 

meg, hogy milyen témákat szeretnénk feldolgozni, és a következőket választottuk: 
kézműves foglalkozás, bábszakkör, kirándulás a Közlekedési Múzeumba, egészségnapok 
szervezése. Ezeket valósítottuk meg, és ezekből már teljesítettük a bábszakkört, a 
kirándulást, és az egészségnap szervezését, illetve a kézműves foglalkozás felét.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola és a Fülöpjakabi 
Napsugár Óvoda 2012/2013. évi munkájáról, a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításáról 
készült beszámoló elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
92/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Beszámoló a 2012/2013. tanév eredményeiről és  
a 2013/2014. tanév beindításának tapasztalatairól 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fülöpjakabi Napsugár 
Óvoda, illetve a Fülöpjakabi Eötvös József Általános Iskola a 2012/2013. nevelési év/tanév 
eredményeiről, továbbá a 2013/2014. nevelési év/tanév beindításának tapasztalatairól szóló 
beszámolót elfogadja azzal, hogy a beszámolóból közvetlen kötelezettség az Önkormányzatra 
nem hárul, az abban megfogalmazott fejlesztési feladatok és egyéb, a fenntartó Önkormányzat 
hatáskörébe tartozó feladatok megvalósításához minden esetben külön Képviselő-testületi 
döntés szükséges.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. november 28. 
 
 
 

IV. NAPIREND: A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodásának, illetve SZMSZ-ének 
módosítása 

 
dr. Bóna Csaba: a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és fenntartásáról 

szóló megállapodást, illetve SZMSZ módosítást a képviselő tagok megkapták (4. sz. 
melléklet). Kunszállás képviselő – testülete ezt a napirendi pontot november 25-én 
tárgyalta, és javasolja a fülöpjakabi képviselő – testületnek elfogadásra. Az anyagot 
mással kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre válaszolok.  

 
Seres István: a hivatali létszám 10,5 főben volt meghatározva, most hogyan lehetséges a több 

fő? 
 
Dr. Bóna Csaba: a 10,5 fő hivatali létszám a 2013-as évre vonatkozott, a 10,75 fő pedig már 

a 2014-es évben lesz a változások miatt.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodásának, illetve SZMSZ-ének módosításának elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
93/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal  
kialakításáról és fenntartásáról szóló megállapodásának,  
illetve SZMSZ-ének módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) kialakításáról és fenntartásáról szóló 
megállapodásának, illetve SZMSZ-ének módosítása az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

a) A KÖH kialakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 3-3.3. pontjai 
helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„3. A Közös Hivatal létszáma: 10,75 fő,  
3.1. A Közös Hivatal kunszállási törzshivatalának létszáma: 6,43 fő, az 
alábbiak szerint: a) jegyző: 1 fő, b) ügyintéző: 5,43 fő. 
3.2. A Közös Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltségének létszáma: 4,32 fő 
ügyintéző. 
3.3. A Közös Hivatal köztisztviselői közül 1 fő 17 óra/hét, illetve 23 
óra/hét, további 1 fő pedig 10 óra/hét, illetve 30 óra/hét munkaidőben a 
székhely településen és a Kirendeltségen is végez munkát a jegyző által 
meghatározott időbeosztás szerint. 
 

b) A KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. §-a, illetve 8. § (2) 
bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„7. § A közös hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori éves 
költségvetési rendeletekben meghatározottak szerinti, 2014. évben 10,75 
fő, az alábbiak szerint: 

 
Kunszállás  
jegyző      1fő 
pénzügyi ügyintéző    2 fő 
pénztáros      0,75 fő 
adóügyi ügyintéző     1 fő 
szociális ügyintéző    0,43 fő 
igazgatási ügyintéző    1,25 fő 

 
Fülöpjakab 
pénzügyi ügyintéző    2 fő 
adóügyi ügyintéző    1 fő 
szociális ügyintéző    0,57 fő 
igazgatási ügyintéző    0,75 fő 
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8. § (2)A közös hivatal köztisztviselőinek ügyfélfogadási ideje:  
a) kunszállási székhelyen: 

aa) általános ügyfélfogadási rend: 
hétfő:  8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
kedd:   8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
szerda:  8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
péntek:  nincs ügyfélfogadás 

 
   ab) a pénztár ügyfélfogadási ideje:  

kedd:   10.00-12.00 és 12.30-16.00 óráig 
csütörtök:  10.00-12.00 és12.30-16.00 óráig 

       
ac)  szociális, anyakönyvi és hagyatéki ügyintéző ügyfélfogadási 

  ideje: 
hétfő:  8 .00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
szerda:  8 .00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 

 
b) fülöpjakabi kirendeltségen: 
ba) általános ügyfélfogadási rend: 

hétfő:  8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
kedd:   8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
szerda:  nincs ügyfélfogadás 
csütörtök: 8.00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
péntek:  8.00-12.00 óráig 

    
bb) a pénztár ügyfélfogadási ideje:  

hétfő:   9.00-12.00 óráig 
kedd:   13.00- 16.00 óráig 
csütörtök:  9.00-12.00 és 13.00- 16.00 óráig 

 
bc) a szociális ügyintéző, illetve anyakönyvvezető ügyfélfogadási ideje:  

kedd:   8 .00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 
csütörtök: 8. 00-12.00 és 12.30- 16.00 óráig 

    péntek:  8.00-12.00 óráig” 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. november 28. 
 

V. NAPIREND:  
a)Szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés felmondása 
b)Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató 

Zrt. kijelölése vagyonkezelőnek, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében 
megvalósított rendszere és Kunszállás önkormányzat osztatlan közös tulajdonának 
részaránya tekintetében 

c)Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Kunszállás település 
szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 
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Csáki Béla: az anyagokat a képviselő tagok megkapták (5. sz. melléklet). Dr. Bóna Csaba 

jegyző úrral beszéltünk már erről, és javasoljuk ezen napirendi pont elnapolását az 
előterjesztés törvényességi szempontból történő felülvizsgálatáig. 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.-vel kötött szerződés 
felmondásának elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
94/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Csongrádi Víz és Kommunális Kft-vel kötött  
szerződés felmondása  
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrádi Víz-és 
Kommunális Kft-vel 2008. év július 18. napjával a települési szilárd hulladék begyűjtésére, 
elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a településen keletkezett szelektív 
hulladék gyűjtésére, szállítására és feldolgozására kötött közszolgáltatási szerződés 
felmondásával kapcsolatos döntését elnapolja az előterjesztés törvényességi szempontból 
történő felülvizsgálatáig, egyúttal felkéri Csongrád Város Önkormányzatát, mint a 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztorát, hogy 
kezdeményezze a törvényességi vizsgálatot a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. november 28. 
 

Szavazásra terjesztem elő Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő  
és Közszolgáltató Zrt ingyenes kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás 
keretében megvalósított rendszere és Kunszállás önkormányzat osztatlan közös 
tulajdonának részaránya tekintetében elfogadását. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
95/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő  
és Közszolgáltató Zrt ingyenes kijelölése vagyonkezelőnek 
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium  
Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében  
megvalósított rendszere és Kunszállás önkormányzat osztatlan  
közös tulajdonának részaránya tekintetében 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú döntését 
elnapolja az előterjesztés törvényességi szempontból történő felülvizsgálatáig, egyúttal felkéri 
Csongrád Város Önkormányzatát, mint a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Gesztorát, hogy a kezdeményezze a törvényességi vizsgálatot a Csongrád 
Megyei Kormányhivatalnál. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. november 28. 
 

Szavazásra terjesztem elő a felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Kunszállás település 
szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának elfogadását. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
96/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális  
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére  
a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  
üzemeltetésére, valamint Kunszállás település szilárdhulladék 
kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú döntését 
elnapolja az előterjesztés törvényességi szempontból történő felülvizsgálatáig, egyúttal felkéri 
Csongrád Város Önkormányzatát, mint a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Gesztorát, hogy kezdeményezze a törvényességi vizsgálatot a Csongrád Megyei 
Kormányhivatalnál. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. november 28. 
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VI. NAPIREND: Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve, illetve megbízási 

szerződés kötése belső ellenőri feladatok ellátására 
 
dr. Bóna Csaba: az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről, illetve a belső 

ellenőrzési feladatok ellátásáról készült beszámolót a képviselő tagok megkapták (6. sz. 
melléklet). A belső ellenőrzés egy kötelező önkormányzati feladat, és ez az előterjesztés a 
2014. évre vonatkozik, melyben a megbízási díj összege 20.000 Ft/hó, és ezt a 
megállapodást minden évben tervezzük megújítani.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
97/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat 
2014. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. november 28.  
 

Szavazásra terjesztem elő a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésének elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
98/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Megbízási szerződés kötése belső ellenőri  
feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a 
2014. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Alács Gyulánéval 20.000 Ft/hó megbízási 
díj ellenében. Egyúttal meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. november 28.  
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VII. NAPIREND: Fülöpjakab Község Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzata 
 
Dr. Bóna Csaba: az önkormányzat közbeszerzési szabályzatára vonatkozó előterjesztést a 

képviselő tagok megkapták (7. sz. melléklet). Az önkormányzat jelenleg érvényben lévő 
közbeszerzési szabályzata közel tíz éve készült el, így időszerűvé vált a jelenleg hatályos 
közbeszerzési törvénynek megfelelő szabályzat elkészítése. A KEOP 5.5.0/B hivatali 
felújítás pályázat miatt egyébként is szükség van egy új közbeszerzési szabályzatra.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
99/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. november 28.  
 
 

VIII. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: megkaptuk a hivatalos értesítést, hogy a KEOP-5.5.0/B kódszámú 

épületenergetikai fejlesztések pályázatunk nyertes lett. A testület ezt már tárgyalta 2012. 
11. 29-én, és induláskor nagyobb összegű pályázat szerepelt, mely 26 millió Ft-os 
pályázat volt. Akkor az a döntés született, hogy az önrészt a képviselő – testület biztosítja. 
A bruttó bekerülési érték 18.699.358 Ft, melynek az önereje nem 4.029.000 Ft, hanem 
2.804.902 Ft. A pályázaton nyert összeg 15.864.454 Ft, mely tartalmazza a napelemes 
rendszert, a külső oldali hőszigetelést, a külső nyílászáró cserét, a fűtés korszerűsítését, 
illetve a világításrendszer energiatakarékossá alakítását.  
A tetőcserét is tervezzük, de az már nincs benne a pályázatban.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a tetőcsere mennyibe kerülne? 
 
Csáki Béla: kb. 3 millió Ft.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő az önrész összeg módosításának elfogadását.  
 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
100/2013. (11.28.) önkormányzati határozata 
KEOP-5.5.0/B pályázathoz önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja és biztosítja a 
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0083 kódszámú épületenergetikai fejlesztések program pályázathoz 
szükséges önerő összegét (2.804.902 Ft) az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.  
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. november 28.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: most kaptunk egy értesítést, hogy a jövő évi (május 1-2.) falunapi rendezvényre a 

LEADER pályázatunkat befogadták, és támogatást nyertünk.  
Az egyik civil szervezet (Alfa ’94 Szabadidős Klub) is adott be LEADER pályázatot azzal 
a feltétellel, hogy az önkormányzat segíti, hisz ezek utófinanszírozásúak, mivel náluk 
nincs önerő, mert a civil szervezetek bruttó 100% finanszírozást kapnak. 
Hangosítástechnikára pályáztak, és ezzel kapcsolatban érkezett be egy kérelem tőlük. A 
képviselő – testület hozzájárulására lenne szükség, hogy a beszerzési előleget a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja az Alfa ’94 Szabadidős Klub részére, melynek összege 
993.394 Ft.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az önerő biztosításának elfogadását.  

 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
101/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
LEADER pályázathoz önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja az Alfa ’94 
Szabadidős Klub részére a LEADER pályázathoz szükséges önerő összegét (993.394 Ft) a 
2013. évi költségvetés terhére.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. november 28.  
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3.) 
Dr. Bóna Csaba: a képviselő – testület a májusi rendkívüli ülésen döntött a Jakabszállás 

ÁMK megszüntetéséről, de egy fél mondat lemaradt a határozat-kivonatból, hisz a 
társulást is megszüntette a testület. Ezzel kapcsolatban kaptunk egy törvényességi 
felhívást a kormányhivataltól, melyet pótolnunk kell.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésének elfogadását.  

 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
102/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
A Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési  
Intézményfenntartó Társulás megszüntetése 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal BKB/001/6369-1/2013. ikt. számú törvényességi felhívását és utólagosan 
2013. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti a Jakabszállás-Fülöpjakab 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulást.  
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. november 28.  
 
4.) 
Csáki Béla: a „Kis Türelmet” zenekar részére (Bertus Tibor, Csendes Imre, Csendes Gábor) a 

Teleház informatikai helyiségét a zenekari próbák idejére rendelkezésükre bocsátottuk. 
Erről született egy megállapodás, mely most lejárt, és ezzel kapcsolatban érkezett tőlük 
egy kérelem, hogy meg szeretnék ezt a szerződést hosszabbítani, hisz továbbra is igényt 
tartanának a helyiség igénybe vételére. A meghatározott összeget becsületesen fizetik.  

 
Bakró Tibor: én mindenképpen támogatom.  
 
Polyák Tibor: egyetértek, én is támogatom.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 

 
Szavazásra terjesztem elő az önerő biztosításának elfogadását.  

 
A képviselő – testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
103/2013.(11.28.) önkormányzati határozata 
Teleház informatikai helyiségének bérleti díjáról 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bertus Tibor, Csendes Gábor és 
Csendes Imre részére a Teleház informatikai helyiségének bérleti szerződését 
meghosszabbítja és annak díját továbbra is 3.000,-Ft/hó összegben határozza meg.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 28.  
 
5.) 
Csáki Béla: már többször esett szó az Alkotmány utcában lévő kamionok parkolásáról, ezzel 

kapcsolatban érkezett hozzánk 2 kérelem (Törteli László és Vetró Zoltán), melyeket 
ismertetek. Előzményként el szeretném mondani, hogy a KEOP-os pályázatnak van egy 
olyan része/kötelezettség vállalása, mely szerint parkolókat kell kialakítani. Nem előnyös 
az Alkotmány utcában parkolni, hisz balesetveszélyes. Valami megoldást mindenképp 
találnunk kell. A kérelmezők a Teleház udvarában szeretnének parkolni, de nem tartom jó 
ötletnek, hisz azt a részt különböző rendezvényekre is kiadjuk, illetve nagy a 
gyermekforgalom ott is.  

 
Dr. Bóna Csaba: az én javaslatom az lenne, hogy a Mátyás király utcában vannak az 

önkormányzatnak üres telkei, ott bérelhetnének egyet, és parkolhatnának ott.  
 
Bakró Tibor: véleményem szerint a telephelyükön is parkolhatnának.  
 
Fekete István: támogatom a Mátyás király utcában lévő telken való parkolást.  
 
Csankovszki Tibor: én is ezt a lehetőséget támogatom.  
 
Polyák Tibor: egyetértek ezzel a lehetőséggel én is.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 

 
Szavazásra terjesztem elő az Alkotmány utcában lévő tehergépjárművek parkolási 
tilalmának elfogadását.  

 
A képviselő – testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
104/2013. (11.28.) önkormányzati határozata 
Alkotmány utcai teherautó parkolás megtiltása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a december 1-jétől 
– a hatályos KRESZ – szabályoknak megfelelően és balesetvédelmi okokra is hivatkozva- 
tilos 3,5 tonnát meghaladó tehergépjárművekkel az Alkotmány utcában parkolni, de a 
tehergépjárművek parkolását az önkormányzat a Mátyás király utcában lévő telkei közül 
bérleti díj fejében – szükség szerint - biztosítani tudja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
6.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy a nyáron a tanyagondnoki szolgálatok 

fejlesztésére (téli gumi csere, felnik, hűtőtáskák, laptop beszerzése) benyújtott 
pályázatunkon 378.000 Ft támogatást nyertünk.  

 
 
7.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy a tanyagondnoki gépjárműbeszerzés 

(csere) nettó 100%-át finanszírozzák, és az Áfa összegét az önkormányzatnak kell 
vállalnia. Meg van határozva, hogy mely típusú gépkocsiknál mekkora maximális összeg 
támogatható, illetve vehető meg. Ez esetben csak az a gépjárművet lehet megvásárolni, 
melyet az irányító hatóság a közlemény mellékletében közzétesz, illetve meghatároz. 
Mikrobusz esetében (amire nekünk szükségünk lenne) a Volkswagen típust jelölték meg. 
Az eszközbeszerzésnél a közbeszerzési értékhatár nettó 8.000.000 Ft, amit adtak, az pedig 
nettó 10.000.000 Ft, tehát mindenképp kötelező közbeszereztetni. A rendeletben pedig az 
áll, ha közbeszereztetni kell, akkor 3 árajánlatot kell kérni, és ha mindhárom 
ugyanazokkal az eszközökkel van felszerelve, akkor az olcsóbbat lehet választani.  

 
IX. 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  
 
 


