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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-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, 
Kurucz Judit, Kovács Márta IKSZT munkatársak,  
Illés Tibor a Homokhátsági Regionális Zrt. vagyonkezelőjének vezetője 
(vezérigazgató),  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./ : Az önkormányzat egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete 
      Előadó: Csáki Béla polgármester, dr. Bóna Csaba jegyző 

 
2./   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   

 d) A Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása 
e)  A hulladékgazdálkodási vagyonrendelet elfogadása 

      Előadó: Csáki Béla polgármester 
/Az a)-c) pontokhoz tartozó előterjesztések a novemberi ülés anyagát képezték!/ 
 

3./ Beszámoló a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről 
  Előadó: Bodor Sándor egyesületi elnök 
 

4./ Beszámoló az IKSZT és a könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
      Előadó: Kovács Márta és Kurucz Judit IKSZT- munkatársak  
 
5./  A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve 
      Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző  

 
6./  Egyebek 
 
7./ 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. Vakulya Imre képviselő tag, és Bodor Sándor, a Fülöpke a 
Gyermekekért Alapítvány elnöke jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 
Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek 
Szabó Renátát felkérni.  

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

I. NAPIREND: Az önkormányzat egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló rendelete 

 
Dr. Bóna Csaba: Az önkormányzat egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

rendeletmódosítást a képviselő tagok megkapták (1. sz. melléket). Megpróbáltam mindent 
leírni az előterjesztésbe, de a legfőbb ok, ami miatt módosítani kell, hogy az 
önkormányzati segély nevű kategória január 1-jétől hatályba lép, és ezzel együtt 
megszűnik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a temetési segély, illetve a 
foglalkozást helyettesítő támogatás is, mert új néven fog „futni”. Új kategória lenne a 
gyermekek étkeztetési díjának támogatásával kapcsolatos segély, melynek összege a 
rendelet tervezet szerint 50-100% között lenne. Új kategória lenne még a lakásfenntartási 
támogatásnál és az aktív korúak ellátásánál az ún. „Tiszta udvar – rendes ház” kritérium, 
melybe az udvar tisztán tartása, pázsit rendszeres vágása, karbantartása, a járda 
biztonságossá tétele tartozik. Aki ezeknek az előírásoknak nem felel meg, annak a 
kérelmezőnek megszűntethető a támogatása. Abban az esetben, ha a kérelmező 
támogatását elutasítják, vagy megszüntetik, akkor a jogerős döntéstől számított 3 hónapon 
belül nem nyújthat be újabb kérelmet, illetve 1 éven belül csak természetbeni támogatást 
kaphat.  
A 2006-os Kormányrendelet tételesen meghatározza az aktív korúak ellátására, a 
méltányossági ápolási díjra, méltányossági közgyógy ellátásra, illetve lakásfenntartási 
támogatásra vonatkozó igénylések nyomtatványait, melyeken az igényeket/kérelmeket 
kell benyújtani. A képviselő – testületnek abban kell döntést hoznia, hogy az említett 
jövedelem kategóriákon változtassunk-e.  

 
Bakró Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy a lakásfenntartási támogatás mértékén nem 

lehet változtatni? 
 
Szénási Zoltán: azon nem lehet, hisz törvény írja elő a mértéket, a minimális összeg 2500 Ft.  
 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy az óvodáztatási támogatás nem ugyanaz, 

mint a beiskolázási segély?  
 
Szénási Zoltán: óvodáztatási támogatás eddig is volt, mely jegyzői hatáskörbe tartozik, csak 

minket eddig nem érintett, míg a beiskolázási segély pedig testületi hatáskör.  
 
Polyák Tibor: az ápolási díj a család jövedelméhez lesz kötve? 
 
Szénási Zoltán: az ápoló családjának a jövedelméhez van kötve, de ez eddig is így volt.  
 
Polyák Tibor: a temetési segélynél van felső határ? 
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Szénási Zoltán: temetési segély esetében az eltemettető jövedelmét kell figyelembe venni.  
 
dr. Bóna Csaba: a gyermekszületési segélyről van-e valami vélemény, javaslat? 
 
Polyák Tibor: annak mekkora az összege és milyen jövedelmi határoknak kell megfelelni? 
 
dr. Bóna Csaba: az összege 28.500 Ft/gyermek, a jövedelmi határokat jogszabály írja elő.  
 
Bakró Tibor: én mindenképpen támogatom a gyermekszületési segélyt.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
rendelet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2013. (12.18.) számú önkormányzati rendelete 
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

 
II. 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 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   

 d) A Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása 
e)  A hulladékgazdálkodási vagyonrendelet elfogadása 

 
Csáki Béla: az előterjesztéseket, anyagokat a képviselő tagok megkapták (2. sz. melléklet). 

Átadom a szót Illés Tibor vezérigazgató úrnak.  
 
Illés Tibor: 2002-ben elkészült a Homokhátsági Vagyongazdálkodási projekt, mely 

összességében 11 milliárd Ft-os beruházás, melynek 75%-a Uniós támogatással valósult 
meg. A Homokhátsági Zrt. 2003-ban hitelt vett fel, melyet folyamatosan a projekt 
megvalósítása során biztosította a projekt részére. A projekt folyamatosan haladt előre, és 
2008-ban jutott el egy olyan szintre, hogy egy nyílt közbeszerzési eljárás keretén belül ki 
lett írva pályáztatásra a 82 önkormányzat területén. Ez 26 évre szólt, de idő közben 
megváltozott a hulladékgazdálkodási törvény, melyben ezt 10 évre maximalizálták.  
Az első kérdéskörbe tartozik, hogy valamilyen biztonságot kell találni arra, hogy a 
Homokhátsági Regionális Zrt. 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, és a projektben 
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részt vevő 82 önkormányzat a tulajdonosa. A cég az általa felvett hitel kötelezettségeit 
úgy tudja teljesíteni/biztosítani, ha megtartja ezt a vagyonkezelői jellegét, és úgy írja ki a 
közbeszerzését, hogy kizárólagosan kiköti, hogy a vagyonkezelőnél lévő eszközöket 
előnyben részesíti, és azokkal látja el a közszolgálati feladatokat, melyért bérleti díjat 
fizet.  
A Homokhátsági Zrt.-t az önkormányzatok kijelölik vagyonkezelőnek és meghozzák az 
erről szóló rendeletüket. Ennyivel szerettem volna az anyagot kiegészíteni, ha bármilyen 
kérdés merül fel, szívesen válaszolok.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Csongrádi Víz és Kommunális Kft-vel, illetve jogutódjával, a 
FBH-NP Közszolgáltató Kft-vel kötött szerződés felmondásának elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
111/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Csongrádi Víz és Kommunális Kft-vel, illetve 
jogutódjával, a FBH-NP Közszolgáltató Kft-vel  
kötött szerződés felmondása  
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrádi Víz-és 
Kommunális Kft-vel illetve a jogutódjával, a FBH-NP Közszolgáltató Kft-vel 2008. 
év július 14. napjával a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, 
kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a településen keletkezett szelektív hulladék 
gyűjtésére, szállítására és feldolgozására kötött közszolgáltatási szerződést a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90.§ (5) bekezdésében és a 37. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, a felmondás időpontjától számított 6 hónapos 
felmondási idővel felmondja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a 

Kft. részére azonnal küldje meg.  
 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. 12. 17.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ingyenes 
kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított 
rendszere tekintetében, Fülöpjakab önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya 
tekintetében elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
112/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság ingyenes kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás 
keretében megvalósított rendszere tekintetében, Fülöpjakab önkormányzat osztatlan közös 
tulajdonának részaránya tekintetében 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 109.§ előírásai és a 

nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ (3) bekezdés előírásaira 
tekintettel vagyonkezelőnek kijelöli a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által 
ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere Fülöpjakab önkormányzat 
osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében. 

2. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csongrád 
Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, hogy a 131/2013.(XII.16.) 
határozata alapján a közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt megszűnő jelenleg 
hatályos vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségnek eleget 
téve a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő jogokat, kötelezettségeket 
összesítse, és az annak eredményeként fellépő feltételeket alapul véve készítsen a 
kijelölésekre tekintettel egy vagyonkezelési szerződés tervezetet, valamint valamennyi 
tagönkormányzat számára a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése 
szerinti rendelettervezetet, melyet legkésőbb 2013. november 30-ig küldje meg az egyes 
képviselő testületek részére azzal, hogy kéri valamennyi önkormányzat képviselő-
testületét, legkésőbb 2013. december 20-ig hozza meg a Homokhátsági Regionális Zrt. 
kijelöléséről szóló határozatát. 

 
Felelős: Képviselő – testület, polgármester 
Határidő: 2013. 12. 17.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

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

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
113/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhatalmazása a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint 
Fülöpjakab település szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, az alábbiak szerint 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy a 
Fülöpjakab önkormányzat nevében a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa úgy, hogy az 
ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium rendelkezésre bocsátja a Társulás részére.  

2. A közbeszerzési eljárásban Fülöpjakab önkormányzata, Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó valamennyi 
tagönkormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel.  

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbeszerzési 
eljárást külön erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében köteles lefolytatni 
oly módon, hogy abban az alábbi feltételeket biztosítja: 

 Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan 
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében érdekelt 
gazdálkodó szervezetnek minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok biztosítani 
kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét, ezért a Kbt. 
összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a közbeszerzési eljárást oly 
módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles bevonni, akikkel 
szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a 
Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata.  

 A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a 
Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő 
valamennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét 
illetően. 

 A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan közös tulajdonában 
lévő vagyon vagyonkezelője a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamennyi 
az ISPA/KA projekt során beszerzésre került létesítményeket, eszközöket, 
berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni (bérbe venni), melyért bérleti 
díjat kell fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében úgy kell meghatározni a bérleti 
díjat, hogy az megfelelően biztosítsa a vagyonkezelő szervezet által korábban felvett 
hitel visszafizetését (jelenlegi vagyonkezelési szerződés megszűnésével kapcsolatban 
felmerülő elszámolási kötelezettség biztosítása a Konzorcium részéről), továbbá 
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biztosítsa a létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az ISPA, KA projekt 
fenntarthatósági előírásait. 

 A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon 
hasznosításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak 
átlátható szervezet lehet) 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 
Határidő: 2013. december 17. illetve legkésőbb 2014. április 30. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt vagyonkezelőnek történő kijelölésére tekintettel a 
vagyonkezelői jogot alapító Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
114/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt vagyonkezelőnek 
történő kijelölésére tekintettel a vagyonkezelői jogot alapító  
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként úgy dönt, hogy a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja 
és megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint 
Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró Polgármestert, hogy 
képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződést aláírja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. december 17. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer 
keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és 
kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről 
szóló rendelet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
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FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
16/2013. (12.18.) számú önkormányzati rendelete 

a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során 

beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon 
kezelésének és hasznosításának feltételeiről 

 
 

III. NAPIREND: Beszámoló a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről 
 
Csáki Béla: a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről készült beszámolót a 

képviselő tagok megkapták (3. sz. melléklet). Mivel Bodor Sándor elnök nem tudott 
eljönni, ha bárkinek kérdése lenne, továbbítjuk felé.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
115/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Beszámoló a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 
tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja a Fülöpke a 
Gyermekekért Alapítvány tájékoztatóját.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. december 17. 
 
 

IV. NAPIREND: Beszámoló az IKSZT és a könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
 
Csáki Béla: az IKSZT és a könyvtár 2013. évi tevékenységéről készült beszámolót a 

képviselő tagok megkapták (4. sz. melléklet). Megkérdezem Kurucz Juditot, illetve 
Kovács Mártát, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni? 

 
Kovács Márta: annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy minden programunkra szeretettel 

hívjuk és várjuk a képviselő tagokat is, hisz próbálunk a pályázatok során is olyan 
programokat szervezni, amelyek előbb visznek minket az életben, pl.: indult egy német 
nyelvtanfolyam is, mely itt helyben valósul meg, és minden eszköz ingyen biztosított.  
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Polyák Tibor: valóban így van, minden program érdekes és sokszínű a gyermekek számára. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy a civil szervezetek nem használják a termet? 

 
Kovács Márta: a termet ritkán használják ki, viszont nagyon sok segítséget kapunk tőlük.  
 
Polyák Tibor: a baba - mama találkozókra vannak érdeklődők?  
 
Kovács Márta: ritkán, és nagyon kevesen, de az óvoda segítségét szoktuk kérni.  
 
Csáki Béla: az IKSZT tevékenysége 2013. január 1-je óta indult el, melyhez hozzátartozik a 

tavasz folyamán nyert TÁMOP 3.2.3.B-12/1 pályázat (5 millió Ft), mellyel nagyon sok 
kötelezettség jár, hisz rengeteg beszámolót kell készíteni, melyeket fotókkal, jelenléti 
ívekkel kell alátámasztani.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az IKSZT és a könyvtár 2013. évi tevékenységéről készült 
beszámoló elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
116/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Beszámoló az IKSZT és a könyvtár 2013. évi 
Tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja az IKSZT és a 
könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2013. december 17. 
 
 

V. NAPIREND: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve 
 
dr. Bóna Csaba: a 2014. évi munkatervet a képviselők megkapták (5. sz. melléklet). 

Annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy januárra nem terveztem ülést, hisz nem 
tartom szükségesnek, február 15-ig kell a költségvetést is előterjeszteni. A munkaterv a 
soros ülések időpontját jelzi, de persze rendkívüli ülések még ezeken az időpontokon 
kívül bármikor lehetnek.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
117/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Képviselő-testület 
2014. évi munkatervét.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. december 17. 
 
 

VI. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Sportegyesület egy olyan kéréssel fordult a képviselő – testület 

felé, hogy a 2013. évi nyertes MLSZ pályázatban szereplő fűnyíró, mint tárgyi eszköz 
beszerzés lezárásra került. A 2013. június 25-i testületi ülésen hozott határozatban 
136.000 Ft-tal támogatta a testület az FSE-t, akkor még pontosan nem volt tudható a 30%-
os önrész aránya. Az egyesületnek elszámolás pontosításra, illetve önerő támogatásra 
lenne szüksége, ezért 36.290 Ft támogatást szeretne még kérni a testülettől, hisz csak ezek 
után tudja visszautalni a 70%-os támogatási forrást.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Sportegyesület önerő támogatásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
118/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakabi Sportegyesület támogatása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárulását adja a 
Fülöpjakabi Sportegyesület támogatásához, mely szerint az önkormányzatnak 36.000 forintot  
kell átutalnia, hogy az FSE is tovább tudja utalni a támogatási forrását.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) 
Csáki Béla: egy jelzéssel szeretnék élni, a korábban megszűntetett Többcélú Kistérségi Társulással 

kapcsolatban a települések fontolgatják az újraalakulás gondolatát, mely főként a kisfalvak 
létszámhoz arányosított feladatfinanszírozását hivatott lesz később áthidalni. Ezzel kapcsolatban 
szeretnék a képviselő – testülettel egy szándéknyilatkozatot elfogadtatni, hogy csatlakozni 
kívánunk ehhez a Társuláshoz.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a Társuláshoz való csatlakozás elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
119/2013.(12.17.) önkormányzati határozata 
Szándéknyilatkozat a „Falvaink Jövőjéért” Többcélú  
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a „Falvaink Jövőjéért” Többcélú Önkormányzati Társuláshoz. Egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. december 16. 
 
 

VII. 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  
 


