
 1

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 

15.00 órai kezdettel az IKSZT-ben megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Fekete István 

Vakulya Imre képviselők,  
     Dr. Bóna Csaba jegyző, 

Szabó Gabriella gazdálkodási előadó,  
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 

 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
2./  Az adósságkonszolidációban részt nem vevő települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelettel kapcsolatos döntések 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
3./  A 2014-2020. közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi 

Akciócsoporthoz történő csatlakozásról 
Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli 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: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról készült anyagot 

a képviselő tagok megkapták (1. sz. melléklet). Átadom a szót Szabó Gabriella 
gazdálkodónak.  

 
Szabó Gabriella: köszönöm szépen. Erre a módosításra azért került sor, mert a szűkös 

határidők és az időhiány miatt néhány könyvelési tétel az előző februári módosításból 
kimaradt. Így a 2012. évi pénzmaradványt tárgyévi pénzmaradványként le kellett 
könyvelni a 11.406.000 Ft-tal. Ahhoz, hogy a bevételi és kiadási oldal egyenlő legyen, a 
kiadásokat is meg kellett növelni ezzel az összeggel. Ezekre a kiadásokra nem került sor, 
tehát pénzügyileg nem teljesülnek, de az egyenlőség miatt meg kellett azt az oldalt is 
növelni.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetés módosításáról 

 
II. NAPIREND: Az adósságkonszolidációban részt nem vevő települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. 
(II.19.) BM rendelettel kapcsolatos döntések 

 
Csáki Béla: a BM rendelet anyagát a képviselő tagok megkapták (2. sz. melléklet). A 

fejlesztési támogatási koncepciónkat március 6-ig kell beadni. A rendelet úgy rendelkezik, 
hogy ez az összeg (Fülöpjakab Község Önkormányzata 20 millió Ft támogatást kap 
lakosságarányosan) fedezetet nyújt beruházásokra, eszközbeszerzésekre, felújításokra, stb. 
- Az első javaslat az orvosi rendelő felújítása (burkolatcsere, belső nyílászáró-csere, 
mellékhelyiség felújítása), valamint a rendelő és a szolgálati lakás fűtéseinek 
szétválasztása lenne, mely közel 1 millió Ft-ba kerülne.  
 

Fekete István: az orvosi rendelő felújításához szeretném javasolni a duplaajtó kialakítását, 
hisz a rendelőben mindent lehet hallani, és az a betegek számára kellemetlen.  

 
Polyák Tibor: támogatom ezt a javaslatot, hisz már több beteg is panaszkodott erre a 

problémára.  
 
Bakró Tibor: én is egyetértek ezzel a javaslattal.  
 
Csáki Béla: - a következő javaslat a hivatal épületének tetőfelújítása, cseréje (új cserepekkel 

közel 3,5 millió Ft). Ehhez szükséges egy eszközbeszerzés is a rendelet értelmében, és az 
pedig egy új multifunkcionális fénymásoló gép lenne (884.022 Ft).  
 
- Javaslatként felmerült még a Teleház belső átalakítása és korszerűsítése is (új burkolat, 
mellékhelyiségek felújítása, épület előtti parkolók kialakítása). Eszközként padokat, 
virágosládákat, illetve szalonnasütőt szereznénk be. Erre 4 millió Ft-ot terveztünk.  

 
- Javaslatként merült még fel az utak javítása, többek között az Alkotmány utca 
rendbetétele, óvoda előtti parkolók kialakítása, a Gyeneshegyi út útalapjának kialakítása, 
illetve a szabadidőpark bejáratának kialakítása is. Mindez 7 millió Ft, melyhez 1 millió Ft 
értékben köszöntő táblákat, 1,5 millió Ft értékben pedig játszótéri-eszközöket vásárolnánk 
a szabadidőparkba.  

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

Szavazásra terjesztem elő az adósságkonszolidációban részt nem vevő települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásának elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
14/2014. (II.27.) ÖH 
Az adósságkonszolidációban részt nem vevő  
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 
szóló 10/2014.(II.19.) BM rendelethez kapcsolódó  
felhasználási célterületek meghatározásáról 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban 
részt nem vevő települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.) 
BM rendelethez (a továbbiakban: R.) kapcsolódó felhasználási célterületeket az alábbiak 
szerint határozza meg, prioritási sorrendben: 
 

1. A R. 2. § (1) bekezdés dd) pontjához kapcsolódóan az orvosi rendelő belső 
átalakítása, fűtésrendszer korszerűsítése 

 
A fülöpjakabi önkormányzati tulajdonba tartozó orvosi rendelő és a hozzá tartozó szolgálati 
lakás épülete legutóbb kb. 25 éve volt felújítva. 2014. év közepétől új háziorvos kezdi meg 
praxisát a településen, aki szeretné- az önkormányzattal egyetértésben- a mai kor 
követelményeinek megfelelő állapotúra felújított épületben elkezdeni a rendelést. Ezen 
támogatás keretében most a belső átalakítást (burkolatcsere, mellékhelyiség felújítása, belső 
nyílászárók cseréje) szeretnénk elvégezni, melynek részét képezi – eszközbeszerzésként- a 
fűtésrendszer korszerűsítése is, melyeknek bekerülési összege 1 M Ft lenne. 
 

2. A R. 2. § (1) bekezdés da) pontjához kapcsolódóan a Hivatal tetőfelújítása  
+ multifunkcionális fénymásoló-nyomtató -szkennelő vásárlása 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzata a KEOP 5.5.0/B pályázaton 15.894.454 Ft-ot nyert a 
hivatali épület felújítására, melyből az épület hőszigetelése, nyílászárócseréje, napelemek 
elhelyezése és a fűtési rendszer korszerűsítése fog megvalósulni. 
A pályázatban nem szerepel, de a teljes körű felújításhoz, illetve a gazdaságos üzemeltetéshez 
elengedhetetlen a tetőcsere megvalósítása is 337 m2-en, melynek összege 3,5 M Ft lenne. 
 
Ide kapcsolódó eszközbeszerzésként a hivatali elavult fénymásoló és nyomtatógépet 
cserélnénk ki egy mai kor követelményeinek megfelelő Konica Minolta BIZHUB C224 
típusú multifunkcionális gépre, melynek értéke bruttó 884.022 Ft. 
 

3. A R. 2. § (1) bekezdés dc) pontjához kapcsolódóan a Teleház belső átalakítása-
korszerűsítése, területrendezés, parkolók kialakítása 

 
A község központjában található Teleház a település faluháza, itt van lehetőség bálak, 
esküvők, önkormányzati rendezvények megrendezésére. Az épület belső kialakítása, illetve 
állaga megértett a felújításra, ennek keretében új burkolattal látnánk el, a mellékhelyiségek 
kerülnének felújításra, illetve az épület előtti területrendezésre, parkolók kialakítására kerülne 
sor 3 M Ft összegben. 
Eszközbeszerzésként a Teleház előtt virágosítanánk, illetve padokat és szalonnasütőt 
helyeznénk ki 1M Ft értékben. 
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4. A R. 2. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódóan  
a) Alkotmány utcai felújítások: óvoda előtti parkolók és árkok kialakítása  

A község főutcájának minősülő Alkotmány utcán található a hivatal, az orvosi 
rendelő és az óvoda épülete is. Jelen pályázat keretében az óvoda előtti 
útszakaszon parkolókat alakítanánk ki, egyúttal az érintett útszakaszon 
megtörténne az árkok kialakítása is, melynek bekerülési összege kb 2,5 M Ft. 
 
 

b) Gyeneshegyi út útalapjának kialakítása 
A község új építésű részén található útszakasz jelenleg nem szilárd burkolatú, a 
menetrend szerinti buszjáratok hivatalos útvonala is itt vezet, mely erősen igénybe 
veszi az utat, illetve jelentős porszennyezést okoz a környéken lakóknak, továbbá 
egy-egy csapadékos időszak után sártengerré változik az utca. E pályázat 
keretében az útalapot alakítanánk ki 845 m2-en, melynek összege 4 M Ft. 
 
 

c) A Szabadidőpark bejáratának kialakítása 
A község új építésű részén található szabadidőpark bejárati része jelenleg nem 
szilárd burkolatú, egy-egy csapadékos időszak után sártengerré változik a terület. 
E pályázat keretében szilárd burkolatot alakítanánk ki 540 m2-en, melynek összege 
1,5 M Ft. 
 

 
Az 4. ponthoz kapcsolódó eszközbeszerzésként a településre beérkező utak mentén 
köszöntő táblákat, a község központjában pedig egy településtérképet, illetve 
információs táblát helyeznénk ki 1 M Ft, valamint a Szabadidőparkba játszótéri 
eszközöket vásárolnánk 1,6 M Ft értékben. 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt a R. szerinti igénylőlap benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 27. 
 

III. NAPIREND: A 2014-2020. közötti programozási időszakra történő felkészülésről 
és a Helyi Akciócsoporthoz történő csatlakozásról 

 
Csáki Béla: a képviselő tagok a csatlakozásról készült anyagot megkapták (3. sz. melléklet). 

Járási szinten szervezik ezeket az akciócsoportokat, Fülöpjakab idáig a Kiskunok 
Vidékéért LEADER Egyesülethez tartoztunk. A megyeházán volt nemrégiben egy ülés, 
ahol javasolták a helyi akciócsoportok átszervezését. Felvettem a kapcsolatot a 
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel, és azt javasolnám, hogy 
nyújtsuk be a szándékunkat, hogy ehhez az Egyesülethez kívánunk csatlakozni 
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
Szavazásra terjesztem elő a csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását.  
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
15/2014. (II.27.) ÖH 
Csatlakozási szándéknyilatkozat a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási 
szándékát a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint a LEADER Helyi 
Akciócsoport működtetőjéhez. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. február 27. 
 

IV. NAPIREND: Egyebek 
 
Csáki Béla: Mint ismert a képviselő-testület előtt, az orvosi állásra beadott pályázatot 

érvénytelenné nyilvánította a testület. Dr. Nagy Sándor doktor úr érdeklődik az orvosi 
állás betöltésének lehetőségéről. Nagy úrral több alkalommal tárgyaltunk, úgy érzem 
közel vagyunk ahhoz, hogy meg tudunk állapodni, ezért kértem, hogy jöjjön el a mai 
testületi ülésre, hogy a képviselők is megismerhessék.  

 
Dr. Nagy Sándor: tisztelettel köszöntök mindenkit. 1989-ben végeztem a Szegedi 

Tudományegyetem Általános Orvosi Karán. Kisteleki vagyok, ott jártam iskolába, 
gimnáziumba. 1989-ben Kecskeméten az intenzív osztályon kezdtem pályafutásomat. 
1997-ben költöztünk Kiskunfélegyházára, és ott a kórházban dolgoztam, ez után a 
szolnoki és békéscsabai kórházzal kötöttem szerződést, mint aneszteziológus, ahol 
jelenleg is dolgozom. Szakvizsgáztam háziorvos tanból. Ezt a háziorvosi ellátást úgy 
szeretném végezni, hogy a kórházi munkámat emellett ne szakítsam meg.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy ha doktor úr elvállalja ezt a háziorvosi 

ellátást, akkor minden nap lenne rendelés? 
 
Dr. Nagy Sándor: ezt törvény írja elő, mégpedig a kötelező heti rendelési idő 15 óra, melyből 

minimum 1x délután kell, hogy legyen a rendelés, de minden nap kell rendelést tartani.  
 
Csáki Béla: a végleges feladatellátási szerződés akkor köttetik meg, ha az engedélyek, illetve 

dokumentumok rendelkezésre állnak, de addig egy előszerződést kell doktor úrnak kötnie 
az önkormányzattal. Doktor úr vállalkozóként kívánja ezt a szolgáltatást ellátni, így az 
OEP-pel kell közvetlen szerződést kötni. Arra szeretném kérni doktor urat, hogy nézze át 
a szerződés tervezeteket, és legyen szíves a következő soros ülésünkön (2014. 03. 25.) 
részt venni, és addig döntést hozni.  
Van-e kérdés, észrevétel? 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az ülést berekesztette. 
 

K.m.f. 
 

                 Csáki Béla           dr. Bóna Csaba 
               polgármester                                    jegyző 


