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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15.00 

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

képviselők, 
Dr. Bóna Csaba jegyző,  
Szabó Gabriella gazdálkodó,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
Nem jelent meg: Polyák Tibor képviselő 
 
NAPIREND: 
 

1./  Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
3./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
4./  Az igazgatási szünetről szóló rendelet 
      Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 

 
5./  Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2013. évi működéséről 
      Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
6./  Egyebek 
 
7./ 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. Polyák Tibor képviselő tag jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
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.  
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I. NAPIREND: Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletet a képviselő tagok 

megkapták (1. sz. melléklet). Ehhez a napirendhez tartozik a Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetési teljesítéséről, illetve a belső ellenőrzés 2013. évi 
teljesítéséről szóló előterjesztés is. Átadom a szót Szabó Gabriella gazdálkodónak.  

 
Szabó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Seres István: kérdésem nincs, viszont köszönetet szeretnék a képviselő tagok nevében is 

mondani Szabó Gabriella gazdálkodónak a szép, nehéz, dolgos munkáért.  
 
Szabó Gabriella: köszönöm szépen, igyekszem.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 
 
Szavazásra terjesztem elő az éves ellenőrzési jelentés elfogadását.  
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
26/2014.(IV.29.) ÖH 
Éves ellenőrzési jelentés a 2013. évben  
végrehajtott belső ellenőrzésekről       
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évről elkészített belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 
Felelős:  Képviselő-testület              
Határidő: 2014. április 29.           
 

Szavazásra terjesztem elő a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  



 3

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2014. (IV.29.) ÖH 
Tájékoztató a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetésének teljesítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.  

 
Felelős:  Képviselő-testület              
Határidő: 2014. április 29.           
 
 

II. NAPIREND: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet 

 
Csáki Béla: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendeletet a képviselő tagok megkapták (2. sz. 
melléklet). Az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre szívesen 
válaszolok.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó rendelet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatás helyi szabályairól 
 
 

III. NAPIREND: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 
 
Csáki Béla: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet a képviselő tagok 

megkapták (3. sz. melléklet). Az anyagot kiegészíteni nem kívánom.  
 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a temetőben lévő konténereket milyen sűrűn 

ürítik, szállítják el?  
 
Csáki Béla: azokat esetenként szállítják el, tehát csak jelzésre, így azokat nem ürítik minden 

héten.  
 
Csankovszki Tibor: azt szeretném kérdezni, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket milyen sűrűn 

ürítik, és van-e értelme az itt létének? 
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Csáki Béla: igen, van értelme. A községben 2 helyen van ilyen szelektív hulladékgyűjtő, a 

faluban kihasználják az emberek, a kanyarban már kevésbé. Ezeket minden héten ürítik.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
 

IV. NAPIREND: Az igazgatási szünetről szóló rendelet 
 
Dr. Bóna Csaba: az igazgatási szünet elrendeléséről készült anyagot a képviselő tagok 

megkapták (4. sz. melléklet). Fülöpjakabon idén lenne két nyári, illetve egy téli igazgatási 
szünet is. A nyári igazgatási szünetet a hivatal felújítása miatt célszerű elrendelni, de 
mindeközben a munka nem áll meg, ügyelet lesz tartva.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 

V. NAPIREND: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről 

 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2013. évi működéséről szóló beszámolót a képviselő tagok megkapták (5. sz. melléklet). 
Az anyagot kiegészíteni nem kívánom, ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
28/2014. (IV.29.) önkormányzati határozata 
Beszámoló a Homokhátsági Regionális  
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
2013. évi működéséről 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót 
tudomásul vette. 

Felelős:  Képviselő-testület              
Határidő: 2014. április 29.           
 
 

VI. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Dr. Bóna Csaba: a márciusi ülésen tárgyalta a testület az önkormányzat szakfeladat rendjét, 

és ezzel kapcsolatban érkezett egy olyan megkeresés/hiánypótlás, amely csak technikai 
jellegű, hisz egy szakfeladat (mezőgazdasági támogatások) nem szerepelhet benne, illetve 
egy szakfeladat kétszer szerepel benne. Erről a módosításról kellene egy határozatot 
hozni.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat szakfeladat rendjének elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2014.(IV.29.) 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 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
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. április 29. 
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2.) 
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Sportegyesület azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, 

hogy az MLSZ felé benyújtott sportpálya fejlesztés tárgyú pályázatuk nyertes lett 
(2.663.285 Ft összegű támogatás, melyből 1.864.300 Ft összeg már jóváhagyásra került), 
így szeretnének világítást felszerelni, illetve gyepet felújítani bio humusszal, de 
mindehhez szeretnék az önkormányzat hozzájárulását kérni, mivel a sportpálya (624. 
hrsz.) az önkormányzat tulajdonában van. Ismertetem a kérelmet.  

 
Csankovszki Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a célja, hogy sötétben is 

lehessen edzéseket, illetve meccseket tartani? 
 
Bakró Tibor: természetesen ez is célunk, illetve előnyös bármilyen rendezvény 

megrendezéséhez is.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Sportegyesület kérelmének elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2014. (IV.29.) ÖH 
FSE kérelméhez való hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő (624. hrsz-ú) sportpálya Fülöpjakabi Sportegyesület általi fejlesztéséhez hozzájárulását 
adja.  
 
Felelős:  Képviselő-testület              
Határidő: 2014. április 29.           
 
 
3.) 
Csáki Béla: az Alfa ’94 Szabadidős Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a 20. évi évfordulói rendezvény megszervezéséhez, illetve a táncosok új műsorához 
új ruhák varratására van szükség, melyhez, ha lehetséges, anyagi támogatást biztosítani 
szíveskedjenek. Ismertetem a kérelmet.  

 
Vakulya Imre: az én javaslatom az, ha a Nyugdíjas Klubnak adtunk 50.000 Ft összegű 

támogatást, akkor az Alfának is adjunk ugyanekkora összeget.  
 
Fekete István: támogatom ezt a javaslatot.  
 
Bakró Tibor: én is támogatom.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
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Szavazásra terjesztem elő az Alfa ’94 Szabadidős Klub kérelmének elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2014. (IV.29.) ÖH 
Alfa ’94 Szabadidős Klub támogatása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa ’94 Szabadidős Klub 
részére, a 20. évi évfordulói rendezvény megszervezésére egyszeri 50.000.-Ft összegű 
támogatást állapít meg.  

 
A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
Felelős:  Képviselő-testület              
Határidő: 2014. április 29.           
 
4.) 
Csáki Béla: a Csuka dűlő barackos felőli oldalán lakó 3 család azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy anyagi hozzájárulással szíveskedjenek támogatni a Csuka 
dűlő, Izsáki úti lehajtójának barackos felőli részének 50 m-es szakaszának útalappal 
történő javításával járó költségeket, melyhez ők 100.000 Ft-tal hozzájárulnának. 
Ismertetem a kérelmet.  

 
Fekete István: mennyi lenne ennek a költsége? 
 
Csáki Béla: ez közel 600.000 Ft-ba kerülne, de Hegedűs Béla vállalkozó felajánlotta a hozzá 

szükséges követ, a lakók hozzájárulnának 100.000 Ft-tal, így az önkormányzatnak ez kb. 
200-300.000 Ft-ba kerülne.  

 
Fekete István: az én javaslatom az, hogy csinálja meg az önkormányzat.  
 
Seres István: egyetértek ezzel a javaslattal, ha van rá mód, illetve kapunk még ehhez 

támogatást is, mindenféleképpen csináljuk meg.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Csuka dűlő-Izsáki úti lehajtó lakók kérelmének elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
32/2014. (IV.29.) ÖH 
Csuka dűlő-Izsáki út kereszteződés útalap megjavítása 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csuka dűlő-

Izsáki út kereszteződés útalapját az Alkotmány utca 2014. őszi felújításával együtt 
megcsináltatja azzal, hogy a kérelemben megfogalmazott, kérelmezők általi 100.000 Ft 
összegű támogatás az önkormányzat részére befizetésre kerül. Az útépítéshez szükséges követ 
Hegedűs Béla vállalkozó ajánlotta fel. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. április 29.           
 
 
5.) 
Csáki Béla: Francia Rita azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy a részére 

megállapított szolgálati lakás bérleti díját, illetve kaució mértékét csökkenteni 
szíveskedjenek. Ismertetem a kérelmet.  

 
Seres István: én nem változtatnék sem a bérleti díj, sem pedig a kaució mértékén. A 

véleményem az, hogy a szolgálati lakás bérbe adását meg kellene hirdetni, hátha lenne rá 
komoly jelentkező is, aki elfogadná ezeket a feltételeket.  

 
Csankovszki Tibor: a kérelemben megfogalmazott indokkal nem értek egyet, a bérleti díj 

összegén én sem változtatnék, esetleg a kaució mértékét csökkenteném 3 hónapról 2 
hónapra.  

 
Bakró Tibor: ezzel a javaslattal egyetértek.  
 
Vakulya Imre: én is támogatom ezt a javaslatot.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő Francia Rita módosító kérelmének elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
33/2014. (IV.29.) ÖH 
24/2014. önkormányzati határozat módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2014. önkormányzati 
határozatot annyiban módosítja, hogy a 3 havi kaució mértékét 2 havi kaucióra csökkenti.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. április 29.           
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6.) 
Csáki Béla: az Országos Mentőszolgálat azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, 

hogy a mentő gépjárművekbe való eszközök vásárlásához anyagi hozzájárulást 
szíveskedjenek biztosítani. Ismertetem a kérelmet.  

 
Seres István: az én véleményem az, hogy ez nem az önkormányzat feladata, hogy 

támogassuk őket.  
 
Vakulya Imre: egyetértek ezzel a javaslattal.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel, további javaslat?  
 
Jelezni fogom feléjük, hogy sajnos nem áll módunkban támogatni őket.  
 
 
7.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy a KEOP-os (hivatal felújítás) pályázattal 

kapcsolatos munkálatok nyáron elkezdődnek, melyet a hivatal tetőszerkezetének cseréje 
fog megelőzni, melyre májusban kerül sor. Ezt a munkálatot Csontos Imre végzi, melyhez 
a szükséges faanyagot Kővágó Ferenctől szereztük be.  

 
 
8.) 
Csáki Béla: a testület döntött arról, hogy a temetőben a ravatalozó elé előtető legyen 

kialakítva, azonban a ravatalozó palateteje is nagyon rossz állapotban van, mely szintén 
cserére szorulna, ha már elé egy teljesen új szerkezet lesz építve. A ravatalozó tetőcseréje 
600.000 Ft-ba kerül, melyből az egyház 300.000 Ft-ot tud biztosítani. Ez egyház 
kérése/kérdése az lenne, hogy a maradék 300.000 Ft-ot az önkormányzat tudja-e vállalni, 
biztosítani.  

 
Fekete István: én mindenképp azt javasolnám, hogy csináljuk meg, sokkal szebb lenne, ha 

mindkettő teljesen új tetőt kapna.  
Azt szeretném még megkérdezni, hogy a sírhelyváltás összege kinek folyik be? 

 
Csáki Béla: az önkormányzatnak, de mi ennek 15%-át továbbítjuk az egyház felé.  
 
Vakulya Imre: támogatom azt a javaslatot, hogy legyen megcsinálva, és vállaljuk a 300.000 

Ft-ot.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? 
 

Szavazásra terjesztem elő a tetőcseréhez való hozzájárulás elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
34/2014. (IV.29.) ÖH 
Ravatalozó tetőcseréjéhez való anyagi hozzájárulás 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ravatalozó tetőcseréjéhez 

300.000 Ft összegű támogatást állapít meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. április 29.           
 
 
9.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanék néhány szót a települési értéktárral kapcsolatban. Az 

önkormányzat az értéktár kialakítására 700.000 Ft-ot nyert, melyből 400.000 Ft-ot 
bútorzatra, polcokra, míg 200.000 Ft-ot pedig informatikai eszközökre (számítógép, 
fényképezőgép, stb.) kell felhasználni. A települési értéktár kialakításának lényege a régi 
használati eszközök (tekerős disznópörkölő, szőlőprés, vajköpülő), falusi szokások, 
hagyományok (BIO termelés, szőlőtermesztés, szüreti felvonulás, templombúcsú), 
kézművesség (kosárfonás, szakajtókészítés, csuhébabák készítése, stb.), illetve 
gasztronómiai szolgáltatások (kenyér- és rétessütés) megjelenése.  

 
Seres István: lehetne egy fotógyűjteményt is készíteni a régi tanyák jellegzetességeiről, helyi 

iskolákról.  
 
 

VII. 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  
 
 
 


