
JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Kunszállás Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott 
nyílt együttes üléséről. 

 
Jelen vannak:    Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Fekete István, Vakulya 

Imre képviselők, 
 
Kovács Imre polgármester, 
Balogh Attila, dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta, Kertész Károly képviselők 
 
Dr. Bóna Csaba jegyző, 
Katona Istvánné gazdálkodási főmunkatárs, 

 
Szekeresné Szabó Mária védőnő,  
Dr. Kasza Beáta háziorvos,  

 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 

 
NAPIREND: 
 

1./  Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 
Előadó: Dr. Bóna Csaba jegyző 

 
2./  Beszámoló az egészségügyi ellátásokról 

Előadó: dr. Czabán Edit, dr. Kasza Beáta, Szekeresné Szabó Mária 
 

3./  Egyebek 
 Előadó: Polgármester 

 
4./ Interpelláció 

 
Kovács Imre: 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: Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 

 
Kovács Imre: Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről készült anyagot a 

képviselő tagok megkapták (1. sz. melléklet). Megkérdezem Katona Istvánné gazdálkodót, kívánja-
e az anyagot kiegészíteni? 

 
Katona Istvánné: köszönöm szépen a lehetőséget. A létszámváltozást szeretném kiemelni, amely 

közvetlenül érinti mindkét települést. Az államilag elismert létszám a tavalyi 7,682-ről 8,72-re 
változott, ami arányosan az állami támogatás része is. Az államilag támogatott rész teljesen a 
kunszállási önkormányzat költségvetésében van jelen. Az állami támogatás elegendő, kivéve a plusz 



létszám finanszírozását, amely jelenleg (2014. január 1-től) az engedélyezett létszámtól eltérő, hisz 
10,75 fő, amelyről a testület döntött.  

 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 

készült előterjesztés elfogadását.  
 
Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
17/2014. (II.10.) ÖH 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal  
2014. évi költségvetése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2) A 2014. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal  
 

a) bevételi főösszege:     75.215 ezer forint; 
melyből 
aa) átvett pénzeszköz     35.137 ezer forint 
ab) központi támogatás    39.938 ezer forint 
 

b) kiadási főösszege:     75.215 ezer forint,  
melyből 
ba) személyi juttatások:    28.325 ezer forint, 
bb) munkaadókat terhelő járulékok:    8.075 ezer forint, 
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   10.126 ezer forint, 
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai   28.689 ezer forint. 
 

c) engedélyezett létszám: 10,75 fő.  
 
3) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás 

mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák meg.  
4) A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei 10 %-os 

mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az ennek 
megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.   

5) A képviselő-testületek megbízzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal 
költségvetésének Kunszállás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 

6) A Képviselő-testületek megbízzák Fülöpjakab Község polgármesterét, hogy gondoskodjon a 
közös hivatal finanszírozásának Fülöpjakab Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe 
való beépítéséről. 

7) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Kovács Imre polgármester, a végrehajtásért: dr. Bóna Csaba jegyző 
Határidő: 2014. február 10. 
 
 
 
 



Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kunszállás Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről 

készült előterjesztés elfogadását.  
 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
1/2014. (II.10.) ÖH 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal  
2014. évi költségvetése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1) Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

2) A 2014. évi költségvetési évben a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal  
 

a. bevételi főösszege:      75.215 ezer forint; 
melyből 
aa) átvett pénzeszköz     35.137 ezer forint 
ab) központi támogatás    39.938 ezer forint 

 
b. kiadási főösszege:      75.215 ezer forint,  

melyből 
ba) személyi juttatások:     28.325 ezer forint, 
bb) munkaadókat terhelő járulékok:    8.075 ezer forint, 
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:   10.126 ezer forint, 
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai   28.689 ezer forint. 

 
c. engedélyezett létszám: 10,75 fő.  

 
3) A Képviselő-testületek a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a cafetéria-juttatás 

mértékét köztisztviselőnként egységesen évi 200.000 forint összegben határozzák meg.  
4) A Képviselő-testületek vállalják a közös hivatali köztisztviselők alapilletményei 10 %-os 

mértékének megfelelő összegű illetménykiegészítésének finanszírozását, illetve az ennek 
megfelelő önkormányzati rendeleti szabályozás végrehajtását.   

5) A képviselő-testületek megbízzák Kunszállás Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal 
költségvetésének Kunszállás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 

6) A Képviselő-testületek megbízzák Fülöpjakab Község polgármesterét, hogy gondoskodjon a 
közös hivatal finanszírozásának Fülöpjakab Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésébe 
való beépítéséről. 

7) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelős: Csáki Béla polgármester, a végrehajtásért: dr. Bóna Csaba jegyző 
Határidő: 2014. február 10. 
 
 
 
 
 



II.NAPIREND: Beszámoló az egészségügyi ellátásokról 
 
Kovács Imre: az egészségügyi ellátásokról készült beszámolókat a képviselő tagok megkapták (2. sz. 

melléklet). Átadom a szót az érintett vendégeknek.  
 
Dr. Kasza Beáta: köszönöm, én az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 

válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy az időpontkérés lehetőségét mennyire veszik 

igénybe a betegek Fülöpjakabon? 
 
Dr. Kasza Beáta: élnek a lehetőséggel, én heti 2 alkalommal rendelek, de az asszisztensnő minden nap 

ott van a rendelőben, ő adja az időpontokat, tőle lehet kérni. A beszámolómban is leírtam, de akkor 
itt is élek a lehetőséggel, hogy megkérjem az itt jelenlévő fülöpjakabiakat, hogy ne a rendelési idő 
alatt kérjenek időpontot telefonon, mert az adminisztratív munka akadályozza a rendelést.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy doktor nő írta a beszámolójában, hogy naponta 60 

beteget lát el, ez 4 óra alatt hogyan lehetséges? 
 
Dr. Kasza Beáta: a 60 beteg ellátása tartalmazza a gyógyszerfelíratástól kezdve, a beutalók megírását, 

alkalmassági vizsgálatokat, stb. és így 1 nap alatt (4 óra) összejön a 60 beteg.  
 
Kovács Imre: köszönjük szépen a beszámolókat. Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az egészségügyi ellátásokról készült beszámoló elfogadását.  
 
Kunszállás Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Kunszállás Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
18/2014. (II.10.) ÖH 
Beszámoló az egészségügyi ellátásokról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és elfogadja a lakosság 
egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2014. február 10. 
 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az egészségügyi ellátásokról készült beszámoló elfogadását.  
 
Fülöpjakab Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2/2014. (II.10.) ÖH 
Beszámoló az egészségügyi ellátásokról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és elfogadja a lakosság 

egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót.  
 
Felelős: Képviselő – testület 
Határidő: 2014. február 10. 
 
 

III.NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Kovács Imre: az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet, illetve az ehhez kapcsolódó gyepmesteri 

szerződést az imént tárgyalta Kunszállás Község Képviselő-testülete, de most néhány szót 
említenénk róla.  

 
Dr. Bóna Csaba: az elmúlt 2 hónapban több kóbor kutyás eset volt mindkét településen, de leginkább 

Fülöpjakabon, de sajnos én, mint jegyző nem tudok intézkedni ez ügyben, hisz a szabálysértés, 
illetve a kóbor kutyák ügye nem jegyzői hatáskörbe tartozik 2012. április 15-e óta, hanem a Járási 
Hivatal feladatai közé. A jegyzőknek egyetlen hatáskörük maradt a kutyákkal/állattartással 
kapcsolatban, mégpedig az állatkínzási ügyek.  
A Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet 150.000 Ft/év 
fenntartási díjat kér községenként, melyet Kunszállás Képviselő-testülete úgy fogadott el, hogy ha 
az intézmény „beszámítja” az egyes kóbor ebek befogása során alkalmazandó költségekbe 
(kiszállási díj, befogási díj, stb.), vagyis ezen összeg kimerüléséig az intézmény nem számláz ki az 
önkormányzatnak a kóbor ebek befogásával, illetve a dögök elszállításával kapcsolatos egyéb 
díjtételt. Ha ezt így nem fogadják el, akkor pedig a Mentsvár az Állatokért Alapítvánnyal folytatunk 
tárgyalásokat. Kiemelném, hogy az önkormányzatoknak belterületen kötelező feladata a kóbor ebek 
befogása. 
 

 
Kovács Imre: van-e kérdés, észrevétel? Mivel több hozzászólás nincs, az ülést berekesztem.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
  Kovács Imre              Csáki Béla 
  polgármester             polgármester 

 
 
 
 

dr. Bóna Csaba 
jegyző 


