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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én 15.00 órai 

kezdettel megtartott nyílt üléséről 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Fekete István, Polyák Tibor, Seres István, Vakulya 

Imre képviselők, 
Dr. Bóna Csaba jegyző,  
Nagy Erika óvodavezető,  
Rigó Imre OFF-ROAD TEAM tagja,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 
 

1./  Háziorvosi előszerződés megkötése 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
2./ Fülöpjakabi Napsugár Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
3./ Fülöpjakabi Napsugár Óvoda felvételi körzetének, illetve az óvodai beíratás időpontjának 

meghatározása 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
4./  Fülöpjakab Község Önkormányzatának szakfeladatrendje 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
5./  Fülöpjakab Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
6./ Települési értéktár létrehozása 
  Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
7/  Egyebek 
 
8/ Interpelláció 

 
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: Háziorvosi előszerződés megkötése 
 

Csáki Béla: a háziorvosi előszerződés megkötésére vonatkozó anyagot a képviselő tagok megkapták 
(1. sz. melléklet). Annyival egészíteném ki, hogy a rendelő takarítását az önkormányzat, míg az 
eszközök javítását, karbantartását, esetleges cseréjét a doktor úr vállalja át.  
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Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy ami a végleges szerződésben szerepel rendelési idő, 
az végleges? 

 
Dr. Bóna Csaba: nem, ez egy példa, és most csak az előszerződést kell elfogadni, tehát ez még 
változni fog.  
 
Polyák Tibor: a későbbiekben, ha bármilyen munkálatokra szükség lesz, az kinek a feladata? 
 
Csáki Béla: bérbe adás esetén a nagyobb jellegű munkák az önkormányzat feladata.  
 
Polyák Tibor: július 1-jével kezdődik az új háziorvosi szolgálat? 
 
Csáki Béla: ezt még pontosan nem tudjuk, hisz csak akkor indulhat, ha már megkaptunk minden 

engedélyt, ezt pedig nem tudjuk, hogy mennyi idő lesz.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az előszerződés megkötésének elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
16/2014.(III.25.) ÖH 
Előszerződés megkötése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 
melléklete szerinti, az Álmos Vezér Bt-vel kötött egészségügyi feladatellátásra 
vonatkozó előszerződést.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. március 25. 
 
 

II. NAPIREND: Fülöpjakabi Napsugár Óvoda vezetői álláshelyére pályázat kiírása 
 
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázati anyagot a képviselő 

tagok megkapták (2. sz. melléklet). Az anyagot kiegészíteni nem kívánom, ha bármilyen kérdés 
merül fel, szívesen válaszolok.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy az anyagban szerepel óvoda igazgató is és óvoda 

vezető is, mi a kettő közötti különbség vagy van-e? 
 
Dr. Bóna Csaba: a törvény szerint igazgató a hivatalos megnevezés.  
 
Csáki Béla: az óvoda önálló intézmény, így kötelező a vezetői kiírás, mely 5 évre szól.  
 
Nagy Erika: azt szeretném megkérdezni, hogy ez a pályázati kiírás a helyi újságban vagy valahol meg 

fog-e jelenni, és ha igen, pontosan hol? 
 
Dr. Bóna Csaba: az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a kozigallas.hu oldalon is megtalálható 

lesz.  
 



 3

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda magasabb vezetői állására kiírt pályázat 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
17/2014.(III.25.) ÖH 
Fülöpjakabi Napsugár Óvoda 
magasabb vezetői (igazgatói) állására pályázat kiírása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda 
igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közoktatási 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 
Pályázati felhívás 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Fülöpjakabi 
Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyének betöltésére. 
 
Az intézmény a következő feladatokat látja el: óvodai nevelés-oktatás 
 
Magasabb vezetői beosztás megnevezése: igazgató 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással összefüggő lényeges feladatok: A 

jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 

megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

Pályázati feltételek: 
 - büntetlen előélet 

- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott, pedagógus munkakör 
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség, továbbá legalább öt év 
pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben 
pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, valamint 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

 
Előnyt jelent: vezetői gyakorlat 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai életrajzát; 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel; 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 
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A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványát; 

- a végzettségeket, illetve a pedagógusi szakvizsga letételét igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetői beosztásával a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ban és 43/A. §-ban meghatározott 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A megbízás időtartama: 5 év 
A megbízás kezdő napja: 2014. július 1. 
A megbízás megszűnésének napja: 2019. június 30. 
 
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.  
Vezetői pótlék: a pótlékalap 230 %-a 
 
A pályázatok benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 
történő megjelenést követő 30. nap 
 
A pályázatok benyújtásának helye: A pályázatokat postai úton Fülöpjakab Község Polgármesteréhez 
(6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1.) kell benyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Csáki Béla polgármesternél lehet a 76/587-619-es 
telefonszámon. 
A pályázati felhívást a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján, illetve az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben kell közzétenni. 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
Határidő: 2014. március 25., illetve a pályázati eljárásban meghatározott határidők 
 
 

III. NAPIREND: Fülöpjakabi Napsugár Óvoda felvételi körzetének, illetve az óvodai 
beíratás időpontjának meghatározása 

 
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Napsugár Óvoda felvételi körzetének, illetve az óvodai beíratás 

időpontjának meghatározásáról készült anyagot a képviselő tagok megkapták (3. sz. melléklet). Az 
általános iskolai beíratás országosan április 28-30-ig lesz, így célszerűnek tartanánk, ha az óvodai 
beíratás is ezeken a napokon történne meg. 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő az óvodai felvételi körzet, illetve beíratás időpontjának elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
18/2014.(III.25.) ÖH 
Óvodai felvételi körzet, illetve beíratás 
időpontjának meghatározása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fülöpjakabi Napsugár 
Óvodában az óvodai felvételi körzetet, valamint az óvodai felvétel időpontját az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
a) felvételi körzet: Fülöpjakab község közigazgatási területe 
b) a beíratás ideje: 2014. április 28-30. (hétfő-szerda) 8-16 óráig,  

 helye: Fülöpjakabi Napsugár Óvoda, Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. március 25. 
 
 

IV. NAPIREND: Fülöpjakab Község Önkormányzatának szakfeladatrendje 
 
Csáki Béla: az önkormányzat szakfeladatrendjére vonatkozó előterjesztést a képviselő tagok 

megkapták (4.sz. melléklet). Átadom a szót dr. Bóna Csaba jegyző úrnak.  
 
Dr. Bóna Csaba: egy technikai jellegű változásról van szó, hisz január 1-jétől új kódokat vezettek be 

a törzskönyvi nyilvántartásban. 2013. májusban pótolva lett Fülöpjakab Önkormányzatának 
szakfeladatrendje, de ez nem lett általuk átvezetve. Ezt kell most pótolni, amit a MÁK már 
jóváhagyott, tehát csak egy technikai jellegű döntésről van szó.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Fülöpjakab Község Önkormányzat szakfeladatrendjének elfogadását.  
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
19/2014.(III.25.) ÖH 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának 
szakfeladatrendje 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően 
Fülöpjakab Község Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-én 
nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM 
rendeletben kihirdetett alaptevékenység besorolási kód változás miatt, az Önkormányzat 
szakfeladat-változásának törzskönyvi nyilvántartásba történő kincstári változás bejelentéshez 
az önkormányzati szakfeladatokat az alábbiakban határozza meg: 
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042130 
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
Vadgazdálkodás 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 

013350  
 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
(önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más, nem közfeladat ellátására  
szolgáló ingatlanok hasznosítása) 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
066010 Zöldterület-kezelés 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
042120 Mezőgazdasági támogatások 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
022010 A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
041231 
041232 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 
041235 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő  
személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 
082092 
082093 
082094 

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. március 25. 
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V. NAPIREND: Fülöpjakab Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve 
 

Csáki Béla: a közbeszerzési tervről készült anyagot a képviselő tagok megkapták (5. sz. melléklet). 
Ismert a képviselő tagok előtt, hogy egy gépjárműcserére beadott pályázatunk nyertes lett, melyen 
az önkormányzat 10.000.000 Ft-ot nyert, de közbeszereztetni kell, mert 8.000.000 Ft a 
közbeszerzési értékhatár.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő Fülöpjakab Község Önkormányzat elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
20/2014.(III.25.) ÖH 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának  
2014. évi Közbeszerzési Terve 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi közbeszerzési tervét.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. március 25. 
 

VI. NAPIREND: Települési értéktár létrehozása 
 
Csáki Béla: a helyi értéktár lényege a Fülöpjakab szempontjából meghatározó jelentőségű, a 

településhez kötődő szellemi termék, kulturális alkotás, helyi hagyomány, a helyi régi paraszti 
használati eszközök, kézműves termékek készítése, a tudás átadása, agrárkultúra (biotermelés), 
rétes készítés, a település kitüntettjei, stb. Ezen értékek leírása, összegyűjtése, rendszerezése olyan 
formában, hogy az utókornak be tudjuk mutatni. A jelzett eszközök elhelyezéséhez szükséges 
helyiséget az önkormányzat biztosítja, melynek bebútorozására, az anyag tematikus 
katalogizálására, rendszerezésére pályázatot nyújtottunk be a HUNGARIKUM Bizottsághoz. 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a települési értéktár létrehozásának elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
21/2014.(III.25.) ÖH 
Települési értéktár létrehozása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési értéktár 
kialakításával kapcsolatos javaslatot és települési értéktár kialakításáról dönt. 

A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem alakít, a bizottsági teendők 
ellátásával a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási 
szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. március 25. 
 

VII. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a falunap időpont változására vonatkozó választ az MVH-tól még várjuk, hogy 

engedélyezik-e a június 28-29-i időpontot, de szó esett a falunapi rendezvény kapcsán a kiállítások 
szervezéséről is. A tervezett programok listáját megkapta mindenki. Fülöpjakab önállósulása 
1989-ben történt meg, így a 25 éves önállóságot is ünnepljük.  
Fülöpjakab 2000-ben alapított kitüntetést, a Fülöpjakabért Díjat, amely egy kis plakett, és jár 
hozzá egy oklevél is. Ezt a kitüntetési javaslatot közzé kell tenni a helyi újságban - erről a helyi 
rendelet rendelkezik, hogy a lakosok is értesülhessenek róla és javaslatokat tehessenek.  
Erről kérdezném a képviselő tagokat, hogy van-e kérdés, javaslat, észrevétel? 

 
Dr. Bóna Csaba: a rendeletünk azt írja, hogy összesen 3 embernek adható ez a plakett.  
 
Seres István: a falunapról annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szívesen csinálnék a Szűcs 

Iskolánál egy történeti kiállítást rengeteg képpel vagy egy borkóstolót, melyhez van az 1800-as 
évek végéből származó, fából faragott szőlőprésem is, és lovaskocsikkal ki lehetne menni ezeket 
megtekinteni.  
Lenne egy másik javaslatom is: a Polgármesteri Hivatal, a Teleház, vagy esetleg a Közösségi Ház 
udvarán lehetnének különböző zöldség-gyümölcs kiállítások, a belső helyiségekben pedig más 
jellegű kiállítások, bemutatók is, és ezeket így körbe lehetne járni és megnézni.  

 
Csáki Béla: ezek szép és jó javaslatok, de mindezekhez emberek is kellenek, akik ezeket 

megszervezik, és folyamatosan jelen vannak, hisz ha valakiben valamilyen kérdés merül fel, 
legyen ott valaki, aki tud is rá válaszolni. Mindemellett rengeteg más program van már tervezve, 
oda szintúgy kellenek emberek segíteni.  

 
Fekete István: azt szeretném megkérdezni, hogy a bugaci tanyaszínházat most nem tervezzük 

meghívni? A tavalyi évben is nagyon jó hangulatot teremtettek.  
 
Csáki Béla: meg lehet őket keresni, ha van rá igény, akkor meghívjuk őket.  
 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy eddig minden évben falunapon tartottuk meg az 

idősek napját, most ez hogyan lesz, akkor lesz-e, mert itt a programok között nem szerepel.  
 
Bakró Tibor: én nem támogatom, hogy aznap legyen, hisz a falunap nem az idősekről kell, hogy 

szóljon. Az én javaslatom az, hogy az másik nap legyen.  
 
Seres István: én is azt javaslom, hogy ne ugyanazon a napon legyen.  
 
Csáki Béla: a képviselők javaslata alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy az Idősek Napja a 

Falunapon kerül megrendezésre.  
 

Azt szeretném kérdezni, hogy a képviselő tagok hány embert javasolnak a kitüntetésre? 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a beérkező javaslatok alapján döntik el, hogy kiadják-e a 3 
érmet, vagy sem.  
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2.) 
Csáki Béla: Rigó Imre, az OFF-ROAD TEAM nevében azzal a kéréssel fordult a tisztelt képviselő-

testület felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 076/2. hrsz-ú erdőterületet hazai 
gyakorlások céljára használatba vehessék. Ismertetem a kérelmet.  
Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Rigó Imre kívánod-e kiegészíteni a kérelmet vagy hozzáfűzni 
valamit? 

 
Rigó Imre: igen, köszönöm a lehetőséget. Röviden bemutatnám a csapatot, ha valaki nem ismerne 

minket. Mi vagyunk az OFF-ROAD TEAM csapat, akik terepjáró sporttal foglalkozunk. Rengeteg 
versenyre járunk az ország több pontjára is most már és egyre több, illetve szebb eredményekkel 
térünk haza, de sajnos ezekre a versenyekre nem tudunk gyakorolni, ezért szeretnénk használatba 
venni ezt a területet, ahol senkit nem is zavarnánk a jelenlétünkkel, esetleges hangoskodással. Mi 
már ezt a területet megnéztük, teljesen alkalmas lenne számunkra, de természetesen sok tervünk 
van, pl. családi majálist szervezni oda, nemcsak mi, hanem a falu bármely családja részére is. 
Tervezzük, hogy kialakítunk egy főzősarkot, illetve a gyerekeknek egy játszó részt.  

 
Seres István: és abból az erdős részből vágnátok ki fákat? 
 
Rigó Imre: természetesen mindenhez csak úgy nyúlunk hozzá, ahogyan a képviselő-testület 

engedélyezi, de ha lehetséges, akkor minimális mennyiséget kivágnánk.  
 
Polyák Tibor: én támogatom, hisz azon a területen senkit nem zavarnának, és ha tudjuk, támogassuk 

őket, hadd gyakoroljanak, hogy minél több és szebb eredményeket érhessenek el.  
 
Bakró Tibor: én is támogatom.  
 
Polyák Tibor: javasolnám, hogy a helyi újságban jelenjenek meg az OFF-ROAD TEAM csapat 

eredményei is, hisz sokan nem tudják, hogy milyen szép eredményeik vannak.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az OFF-ROAD TEAM kérelmének elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
22/2014.(III.25.) ÖH 
Az önkormányzat tulajdonában lévő  
erdőterületek használatba adásáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

erdőterületet (076/2. hrsz.) az OFF-ROAD TEAM részére, hazai gyakorlások céljára, visszavonásig 
használatba adja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3.) 
Csáki Béla: az Őszidő Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 25. évi 

évfordulói rendezvény megszervezéséhez anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. 
Ismertetem a kérelmet.  
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Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?  
 

Bakró Tibor: én mindenképpen támogatom. Bármely civil szervezet fordult eddig az 
önkormányzathoz anyagi segítségért, visszautasítást soha nem kaptak, sőt egységesen 50.000 Ft 
támogatást kaptak. Az én javaslatom az, hogy adjuk meg nekik ezt az összegű támogatást.  
 

Fekete István: támogatom ezt a javaslatot.  
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az Őszidő Nyugdíjas Klub támogatásának elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
23/2014.(III.25.) ÖH 
Az Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszidő Nyugdíjas Klub részére, a 25. 
évi évfordulói rendezvény megszervezésére egyszeri 50.000.-Ft összegű támogatást állapít meg.  

 
A Képviselő-testület a támogatást a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: Francia Rita azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy a szolgálati lakást 

bérbe szíveskedjenek adni. Ismertetem a kérelmet.  
 

Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?  
 
Seres István: mennyiért adnánk bérbe havonta? 
 
Dr. Bóna Csaba: Példaként megemlítem, hogy Kunszálláson 489 Ft+ÁFA/m2 áron vannak bérbe 
adva a lakások.  
 
Bakró Tibor: az én javaslatom a 30.000 Ft/hó+rezsi, hisz ennél többért már a városban is lehet 

albérletet találni.  
 
Vakulya Imre: támogatom ezt a javaslatot, de legalább 3 havi kauciót kellene kérni az esetleg meg 

nem fizetett lakbér fedezetére. 
 
Csankovszki Tibor: egyetértek mindkét javaslattal.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a szolgálati lakás bérbeadásának elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
24/2014.(III.25.) ÖH 
Szolgálati lakás bérbe adása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Francia Rita, 
Fülöpjakab, Tanya 625. szám alatti lakos családjával bérbe vegye a szolgálati lakást.  

 
A képviselő testület a lakás bérleti díját 30.000,-Ft/hó+rezsi összegben határozza meg, melyhez 

szükséges 3 havi kaució letétbe helyezése.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat 

nevében eljárva megkösse. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. március 25. 
 
 
5.) 
Csáki Béla: Nagy Zoltán Fülöpjakab, Tavasz u. 6. és Nagy Zoltánné Városföld, Győzelem u. 33. 

szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy a 988 hrsz-ú építési 
telek értékesítéséhez szíveskedjenek hozzájárulni. Ismertetem a kérelmet. 

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

Szavazásra terjesztem elő a 988 hrsz-ú telek értékesítésének elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
25/2014.(III.25.) ÖH 
988 hrsz-ú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 988 hrsz-ú, – 
Nagy Zoltán Fülöpjakab, Tavasz u. 6. és Nagy Zoltánné Városföld Győzelem u. 33. szám alatti 
lakosok tulajdonát képező – építési telek értékesítéséhez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben  

- a helyi telekadó rendelet értelmében visszamenőlegesen fizetendő telekadót, 
- valamint a fennálló közműfejlesztési hozzájárulás tarozást nem fizeti meg.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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VIII. NAPIREND: Interpelláció 
 
 
Interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülést berekesztem.  
 
 

K.m.f. 
 
 
                      Csáki Béla                                                                       dr. Bóna Csaba 
                     polgármester                                                                             jegyző  


