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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 

Dr. Bóna Csaba jegyző,  
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Fekete István, Polyák Tibor, Seres István, 

Vakulya Imre képviselők, 
Szabó Gabriella gazdálkodási előadó,  
Katona Istvánné gazdálkodási főmunkatárs,  
Dinnyés Imre és Polyák Tibor tanyagondnokok,  
Csörszné Zelenák Katalin Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
ügyvezetője,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 
 

1./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
3./ Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet  
     Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 
 
4./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 
 

5./  Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
  Előadó: Tanyagondnokok 

 
6./ Beszámoló a Fülöpjakabi Sportegyesület 2013. évi munkájáról 

Előadó: Bakró Tibor SE-elnök 
 
7./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 
 
8./ Falugyűlés előkészítése 

Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

9./ Egyebek 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
10./ 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.     

 
Egy napirendi pontot szeretnénk még betenni, az egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló rendelet módosítását.  
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I.  NAPIREND: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

Csáki Béla: a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról készült anyagot a képviselő 
tagok megkapták (1. sz. melléklet). A pénzügyi-, ügyrendi- és településfejlesztési 
bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Szabó Gabriella gazdálkodót, 
hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 

 
Szabó Gabriella: igen, annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy a gyermekvédelmi 

támogatás pénzforgalom nélküli bevételi kiadást eredményezett az önkormányzat 
esetében, mert természetbeni formában (Erzsébet-utalvány) lett kifizetve. A normatívák 
módosított előirányzataiban van némi változás, mert a MÁK-kal még egyeztetni kell, 
hiszen ezeknek az adatoknak, táblázatoknak a Kincstár által megadott táblázatokkal kell 
megegyeznie. A központosított működési célú támogatást 94.000 Ft-tal, a 
szerkezetátalakítási tartalékot 802.000 Ft-tal, az egyéb működési célú központi támogatást 
1.652.000 Ft-tal, illetve az óvodapedagógusi bértámogatást 1.052.000 Ft-tal kell 
megnövelni, míg a jövedelempótló támogatásokat pedig 5.790.000 Ft-tal csökkenteni.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetés módosításáról 

 
II. NAPIREND: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 

 
Csáki Béla: az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről készült előterjesztést a képviselő-

testületi tagok megkapták (2. sz. melléklet). A pénzügyi-, ügyrendi- és településfejlesztési 
bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és szintén javasolja elfogadásra. Átadom 
a szót Szabó Gabriella gazdálkodónak. 

 
Szabó Gabriella: annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy a rendelet tervezet 2. § (5) 

bekezdésében a helyi adóbevételből nem 5.865.000 Ft-ot, hanem 6.670.000 Ft-ot 
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fordítanánk felhalmozási célú kiadásokra. Az előterjesztésben a 2 táblázat között van némi 
eltérés, tehát a bevételek 149.706.000 Ft, a kiadások pedig 128.969.000 Ft azért, mert az 
óvoda kiadásai lemaradtak, hisz az óvoda személyi juttatásai és dologi kiadásai összesen 
20.737.000 Ft, és így fog a két egyenleg megegyezni.  

 
Dr. Bóna Csaba: meg szeretném köszönni mindenki nevében Szabó Gabriella és Katona 

Istvánné munkáját, melyet az idei költségvetési rendelet előkészítése során végeztek.  
Az egyebek napirendi pontok közül a gyermekélelmezési főzőkonyha felújításával 
kapcsolatos témát itt szeretném, ha tárgyalná a testület, hiszen ez szorosan kapcsolódik a 
költségvetéshez. Az önkormányzat a tavalyi év folyamán is benyújtotta pályázatát a 
gyermekélelmezési főzőkonyha felújítására, melyet elutasítottak, de ez a BM-pályázat 
ebben az évben ismét kiírásra került, mely most 80% finanszírozású, tehát 20% önerő 
szükséges hozzá. Erről kellene majd egy döntést hozni.  

 
Katona Istvánné: annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy Fülöpjakab 2014. évi 

költségvetése a pénzmaradványt nem tartalmazza, így azt célszerű lenne a pályázati 
önerőnek megjelölni.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 

Szavazásra terjesztem elő a gyermekélelmezési főzőkonyha felújításához szükséges önerő 
biztosításának elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
3/2014.(II.11.) ÖH 
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények  
fejlesztése, felújítása c. pályázat benyújtása  
gyermekélelmezési főzőkonyha felújítása tárgyában 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) értelmében pályázatot 
nyújt be a „kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” 
célterületre, gyermekélelmezési főzőkonyha felújítása tárgyában. 

 
 
A R. 4. § (1) bek. d) pontja értelmében a Képviselő-testület - az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pont 
ab) alpontja értelmében –a pályázathoz szükséges saját forrás biztosítását (4.397.674 Ft) a 
2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 

A Képviselő- testület egyúttal megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedések, illetve a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2014. február 11.  
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Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi költségvetésről 

 
 

III. NAPIREND: Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet 
 
Dr. Bóna Csaba: az ebrendészeti hozzájárulásról szóló anyagot a képviselő-testületi tagok 

megkapták (3. sz. melléklet). A pénzügyi-, ügyrendi- és településfejlesztési bizottság ezt a 
napirendi pontot is megtárgyalta, és egy kis módosítással javasolja elfogadásra. A 
bizottság javaslata szerint a módosítás a 6. § (4) bekezdése, amelyet ki is szeretnének 
venni a rendeletből. Szükség lesz majd ebösszeírásra is, melyet közmunkások segítségével 
szeretnénk végrehajtani.  

 
Polyák Tibor: én ebben a rendeletben az önkéntességet nem tartom működőképesnek.  
 
Csankovszki Tibor: az ebadó fő célja a chip-pel való ellátás lenne? 
 
Dr. Bóna Csaba: igen, hiszen már tavaly óta chip-pel kötelező ellátni a kutyákat.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet módosításának 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 
az ebrendészeti hozzájárulásról 

 
 
Dr. Bóna Csaba: javaslatom, hogy kössön az önkormányzat egy éves időtartamra 

megállapodást a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési 
Szervezettel, kóbor ebek befogására és az állati tetemek elszállítására vonatkozóan azzal a 
feltétellel, hogy az intézmény gyepmesteri telepének fejlesztése tárgyában fizetendő 
150.000 Ft/év fenntartási díjat 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 Menstvár az Állatokért Alapítvánnyal folytatunk tárgyalásokat.  
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Bakró Tibor: egyetértek ezzel a javaslattal. 
 
Polyák Tibor: én is egyetértek.  
 
Fekete István: elfogadom én is ezt a javaslatot.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő az ebrendészeti hozzájárulásról szóló megállapodás elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
4/2014. (II.11.) ÖH 
Megállapodás kóbor ebek befogására, állati  
tetemek elszállítására 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy éves 

időtartamra megállapodást köt a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató 
Költségvetési Szervezettel, kóbor ebek befogására és az állati tetemek elszállítására 
vonatkozóan a következő feltétellel: az intézmény gyepmesteri telepének fejlesztése 
tárgyában fizetendő 150.000 Ft/év fenntartási díjat 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. Egyúttal felhatalmazza a polgármester a megállapodás 
aláírására. 

2. Ha az 1. pontban meghatározott szerződéskötés meghiúsul, úgy a Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a Menstvár az Állatokért Alapítvánnyal történő tárgyalások 
lefolytatására. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 

IV. NAPIREND: Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet 
módosítása 

 
Dr. Bóna Csaba: az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet a 

képviselő-testület a 2013. decemberi ülésen fogadta el 2014. január 1-jei hatályba 
lépéssel, de az ülés óta történtek jogszabályi változások, a jelenleg hatályos rendeletben a 
méltányossági közgyógyellátás képviselő-testületi hatáskörbe lett utalva, azonban január 
1-jétől az eljárási határidő ebben az esetben 8 napra csökkent, vagyis a testületnek adott 
esetben 8 naponta kellene összeülnie és döntést hozni. A képviselő-testületnek 
jogosultsága van arra, hogy ezt a hatáskört átruházza a bizottságra vagy a polgármesterre. 
Így az én javaslatom az lenne, hogy a polgármester legyen jogosult a méltányossági 
közgyógyellátás megállapítására.  



 6

Csáki Béla: egyetértek ezzel a javaslattal.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

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

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2013.(XII.18.) ÖR módosításáról 

 
 

V. NAPIREND: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
 
Csáki Béla: a tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámolókat a képviselő tagok 

megkapták (4. sz. melléklet). Átadom a szót a tanyagondnokoknak.  
 
Dinnyés Imre: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Polyák Tibor: én sem kívánom kiegészíteni, köszönöm.  
 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a tanyagondnoki szolgálat a pályázaton nyert 

notebook-ot mire használja? 
 
Polyák Tibor: leginkább az ebédszállítás nyilvántartásának vezetésére.  
 
Csörszné Zelenák Katalin: átnézve az elkészült beszámolót, illetve a látottak és a 

tapasztalatok alapján is jól látható, hogy Fülöpjakabon jól működik a tanyagondnoki 
szolgálat. 10 év után először mondható el, hogy nőtt a normatíva értéke, 2 millió Ft-ról 2,5 
millió Ft-ra növekedett. Az Egyesületnek vannak akkreditált továbbképzései a 
tanyagondnokok számára, mint pl. elsősegély-nyújtás, baleset megelőzése, szenvedély 
betegek kezelése, stb.  
A tanyagondnoki szolgálatokkal rendelkező településeknek volt lehetőségük arra, hogy 
valamilyen módon a szolgálatokhoz szükséges alapvető eszközöket beszerezzék, pl. 
autómosó berendezés, üléshuzatok, téligumi garnitúrák, klíma beszerelések, notebook 
beszerzés stb.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámoló 
elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
5/2014. (II.11.) ÖH 
Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységéről 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tanyagondnoki 

szolgálatok tevékenységéről szóló beszámolót.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 

VI. NAPIREND: Beszámoló a Fülöpjakabi Sportegyesület 2013. évi munkájáról 
 
Csáki Béla: a Sportegyesület 2013. évi munkájáról készült beszámolót a képviselő tagok 

megkapták (5. sz. melléklet). Átadom a szót Bakró Tibor FSE elnöknek.  
 
Bakró Tibor: köszönöm szépen, az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült 

kérdésekre szívesen válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: a 30 fős keretlétszám mind aktív? 
 
Bakró Tibor: többé-kevésbé mind aktív, nem szokott ennyi fő lenni, 20-22 fővel szoktunk 

bajnokságokon részt venni, most a sérülések miatt hagytunk ilyen bő keretet.  
 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a Bozsik-program általános iskolások 

számára van? 
 
Bakró Tibor: igen, tehát a lényege az, hogy utánpótlás fejlesztés legyen.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Sportegyesület 2013. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
6/2014. (II.11.) ÖH 
Fülöpjakabi Sportegyesület 2013. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fülöpjakabi 

Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolót.  
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Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 

VII. NAPIREND: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Csáki Béla: a tagok megválasztásáról készült anyagot a képviselő tagok megkapták (6. sz. 

melléklet). Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a helyi választási bizottsági tagok megválasztásának 
elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
7/2014. (II.11.) ÖH 
Helyi választási bizottsági tagok megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. Törvényben kapott jogkörében eljárva az alábbi személyeket választja meg 
helyi választási (az egy szavazókör miatt egyben szavazatszámláló) bizottsági tagoknak:  

Tag:  Pöszmet Jánosné    Póttag: Kisné Nagy Anikó 
Gáspár Imre      Némedi-Vargáné Soós Rita 
Oroszi Tibor      Cseriné Lovas Éva 
Lovas János Imréné    Endre János 
Kovácsné Fehér Éva 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszűnő bizottsági 

tagságuk miatt a tagoknak a választásokon, szavazásokon tanúsított precíz, gyors munkájukért 
köszönetét fejezi.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 

VIII. NAPIREND: Falugyűlés előkészítése 
 
Csáki Béla: Fülöpjakabon a falugyűlés időpontja február vége, március eleje, évek óta.  

Javaslat az időpontra: 2014. március 3. 
Helyszín: Teleház 
Időpont: 17:00 
Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, és a 2014. évi 
tervekről, elképzelésekről; Beszámoló az elmúlt 4 évről, hisz ezzel lezárul egy ciklus.  
 
Van-e más javaslat, kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a Falugyűlés 2014. március 3-i, 17,00 órai kezdettel történő 
megszervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
8/2014.(II.11.) ÖH 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2014. 

március 3-án, 17,00 órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 

IX. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0083 

kódszámú épületenergetikai fejlesztések program pályázathoz kapcsolódóan szó esett már 
a tető felújításáról, és ezzel kapcsolatban kértünk árajánlatokat. Ha az utca felőli rész új 
cserépből, míg az udvari rész bontott cserépből lesz újítva, akkor az 2,4 millió Ft-ba kerül 
(amely a költségvetésben már benne van), ha pedig az egész új cserépből lenne újítva az 
közel 1 millió Ft plusz kiadást, vagyis 3,4 millió Ft-ot jelentene. A tető felújítását 
mindenképpen a szigetelés előtt kell elvégezni. Szeretném megkérdezni a képviselő 
tagokat, hogy mi a véleményük, melyiket válasszuk?  

 
Seres István: véleményem szerint nem kerülhet az a tetőrész közel 1 millió Ft plusz 

költségbe, szerintem az kevesebb összegből is kihozható lenne.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás feladata, hogy Fülöpjakabon új, 50 m3-es víztorony építése. A tervezési munkák 
indításához szükséges az új víztorony helyének kijelölése. A kijelölés során elsősorban az 
önkormányzati tulajdonban lévő területek lehetséges igénybevételét javasoljuk, hogy a 
megrendelő az önkormányzati társulást tehermentesítse a magántulajdonban lévő terület 
kisajátításával kapcsolatos költségektől. A terület kiválasztásánál további szempont a 
meglévő vízvezeték-hálózat hidraulika adottsága.  

 
Fekete István: ez területileg mekkora nagyságot igényel? 
 
Csáki Béla: nem nagy terület kell nekik ehhez, de a településrendezési terv minimum 576 m2-

t engedélyez, amely nekik ehhez már elegendő területnagyság. Az önkormányzatnak van 
egy kivett területe a Mátyás király utca végén (1018 hrsz.), amely intézményi területként 



 10

van megjelölve és ez 2290 m2. Ez a terület megfelelő lenne a tervezőknek, de akár elég 
lenne a harmada is, amely közel 760 m2. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy ha nekik elég a terület 1/3-a, akkor a 

maradék 2/3-ad részt mi fel tudjuk-e használni? 
 
Csáki Béla: igen, ott még 2 építési telket ki lehet alakítani.  
 
Polyák Tibor: ezt a területet bekerítik? 
 
Csáki Béla: igen, ápolt területet fognak fenntartani.  
 
Seres István: az én véleményem az, hogy ha nekik elég az 1/3-a, akkor adjuk oda nekik csak 

azt a területet, és a többi terület megmarad.  
 
Polyák Tibor: az én javaslatom az lenne, hogy csak a szükséges 576 m2-t adjuk oda, és a 

többi maradjon meg az önkormányzatnak 2 építési telekként.  
 
Fekete István: egyetértek ezzel a javaslattal. 
 
Vakulya Imre: én is egyetértek.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a víztorony helyének kijelölésének elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
9/2014.(II.11.) ÖH 
Víztorony építéséhez terület kijelölése 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által 
épített víztorony helyének az önkormányzat tulajdonában lévő 1018 hrsz-ú ingatlanból 576 
m2 kivett intézményi területet jelöli ki a víztorony építéséhez.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás 2013. évi munkájáról érkezett hozzánk egy beszámoló (7. sz. melléklet), melyben 
a Társulási Megállapodás néhány pontjában történt változás a Kormányhivatal utasítása 
alapján.  
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításának és a Társulás 
2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
10/2014.(II.11.) ÖH 
A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei  
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása és  
Beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 
4.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy a napokban megkeresett egy úr, aki az 

önkormányzatokat járja, hogy tegyen részünkre egy ajánlatot. A vízkifolyók végére egy 
olyan vízadagolót tudnak építeni, amely csökkenti a víz fogyasztását. Az úr összesített, 
hogy Fülöpjakab intézményeibe összesen hány darab ilyen vízadagolóra lenne szükség, 
melynek nettó bekerülési összege 90.000 Ft lenne, mellyel évente nettó 120.000 Ft 
megtakarítás érhető el. Ez nem kötelező, csak egy lehetőség.  

 
 
5.) 
Dr. Bóna Csaba: a háziorvosi álláspályázatra érkezett egy pályázat, dr. Kovács Zoltán adott 

be pályázati anyagot. A pályázati kiírásoknak nem felelt meg, hisz nem adott be minden 
előírt dokumentumot (pl. szakmai elképzelések, motivációs levél). Ez a pályázat 2013. 
november 8-án érkezett be, a pályázat beadási határideje december 31. volt, és az et 
követő soros testületi ülésen kell döntést hozni. A pályázati kiírásban szerepel, hogy az 
önkormányzat képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására.  

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

Szavazásra terjesztem elő a háziorvosi álláspályázatra beadott pályázat elutasításának 
elfogadását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
11/2014.(II.11.) ÖH 
Háziorvosi álláspályázat eredménytelenné nyilvánítása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
eredménytelenné nyilvánítja a háziorvosi álláshely betöltésére vonatkozóan lefolytatott 
pályázati eljárást, egyúttal felkéri a jegyzőt az eddig tartalommal megegyező új álláshirdetés 
www.kozigallas.gov.hu -honlapon történő megjelentetésére. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 
Csáki Béla: van egy másik háziorvos érdeklődő, aki még nem adta be a pályázatát, csak 

érdeklődik. Dr. Nagy Sándor kiskunfélegyházi lakos. Ő úgy nyilatkozott, hogy 
alkalmazná az asszisztenst, de mire őt kifizeti, illetve leadózik, nem sok fizetése maradna, 
így ő a rezsi költségen felül szeretne még valami támogatást kérni az önkormányzattól. A 
fűtés, a villany és a víz fogyasztása kb. 500-600.000 Ft/év, vagyis kb. 50.000 Ft/hó. 
Dönteni kellene arról, hogy mi az, amit hozzá tudnánk adni az ő feladatellátásához éves 
szinten.  

 
Seres István: a rendelő takarítása az önkormányzat költsége? 
 
Csáki Béla: igen.  
 
Fekete István: az én javaslatom az lenne, hogy vállaljuk fel a havi 50.000 Ft-os rezsi 

költséget, és ha a költségvetés engedi, támogassuk még 50.000 Ft-tal; vagy pedig 
támogassuk 100.000 Ft-tal havonta, és a rezsi költségeit ő fizeti.  

 
Polyák Tibor: én inkább azt javasolnám, hogy támogassuk a 100.000 Ft-tal, és a rezsi 

költségeit pedig fizesse ő, viszont ezt legalább évente vizsgáljuk felül.  
 
Bakró Tibor: ezzel a javaslattal egyetértek.  
 
Csankovszki Tibor: én is egyetértek.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a háziorvos feladatellátásához havi 100.000 Ft összegű 
támogatás elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
12/2014.(02.11.) ÖH 
Háziorvosi praxis támogatása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 
pénzmaradvány terhére 2014. évre vonatkozóan 100.000 Ft/hó összeggel támogatja az új 
háziorvosi praxist-mely támogatást a későbbiekben évente felülvizsgál. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 11.  
 
 
6.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a falunap időpontját 2014. május 1-

2-re tűztük ki, de ez az időpont nem túl szerencsés számunkra, hiszen Gátér település is 
erre az időpontra kérte el a Kistérségi Rendezvénysátrat. Érdeklődtünk az MVH-tól, hogy 
engedélyezik-e az időpontváltozást, és erre engedélyt kaptunk, így az új időpont 2014. 
június 28-29. lenne.  

 
 

X. NAPIREND: Interpelláció 
 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy Fülöpjakabon van-e valami esély vagy 

lehetőség egy bankautomata beszerzésére, üzemeltetésére? 
 
Csáki Béla: utána fogok érdeklődni, hogy merre kellene ezzel kapcsolatban elindulni, illetve 

milyen intézkedéseket kellene tenni.  
 
 
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
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  
 


