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Készült: Fülöpjakab Községi onkomán}zat Képüselő-testületének 2014. augusztus 26-án
16'00 órai kezdettel megta1'tott nllt üléséről

Jelen vannak: Csráki Béla polgármester,
Fekete István, Seres István' Vakulya Imre, Polyák Tibor, Bakró Tibor,
Csankovszki TiboÍ képviselők,
Dr. Bóna Csabajegyzó,
szabó Gabriel]a gazdálkodó'
Katona Istviínné gazdálkodási főmunkatárs,
szabó Renáta j eg}zőkön}nr'vezető

NAPIREND:

1./ Az önkományzat, valamint a közös hivatal 2014. évi kóltségvetésének l. félévi
beszámolója

E|őadó: CsríLi Béla polgármeste.

2./ Egyebek
Előadó: csláki Béla polgámoster

3./ lnteryelláció

Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent kepviselőket, vendégeket. Megállapítom' hogy a
Képviselő{estiilet határozatképes és az szMsz vonatkozó rendelkezéseinek betaltásával
kelült sor az összehívásÍa' Csankovszki Tibor képviselő tag jelezte, hogy a mai ülésen
nem tud Íészt venni' Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtáIgyalni, és

jegyzőkön}.v-vezetőnek szabó Renátát felkémi.

A képviselő-testiilet minden tagja egyetért a íapirendi pontok megtárgyalásával, és a
jegyzőkön}.v-vezető személyének felkérésével.

!NA!!BEp: Az önkormán}zat, valamint a közös hivatal 2014. évi
költségvctésón ek I. félévi beszámolója

Csáki Béla: az önl(olmányzat, valamint a közös hivatal 2014. évi költségvetéserő] készlilt
beszámolót a képviselő tagok megkapták (1' sz. nelléklet). A penzügl bizottság ezt a
napirendi pontot máI tár8yalta, és javasolja a kepviselő-testület felé elfogadásra. Atadon a
szót Szabó Gabiel]a gazdálkodónak.

szat}ó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a fe]rneflilt kérdésekre szívesen
válaszolok.

Seres István: azt szelehlém kérdezni, hogy a fogialkoztatottak személyi jutíatásai közótt
szerep€ln€k külső szemé1yi juttatások is, azok kikre vonatkoznak?



Katona Istvánné: azok közé azok a személy€k tartoznak, akik nincsenek sem az
öflkomál}zat, sem az intézményei alkalmazásában' tehát megbízási szerződéssel
valamilyen feladatra megbízzuk'

csáki Béla: köszönöm. van-e kerdés, észrevétel?

Szayazásra terjesztem elő az önl(olmán}zat, va]amiÍt a közös hivatal 2014. évi
költségvetéséről készült beszámoló elfogadását'

A képviselő_testület egyhang]í szavazattal az alábbi határozatot hozza:

50/2014.(vtlI.26.) ög
Fülöpjakab Község onkormányzat
2014. évi köttségYetésének I. félévi teljesítéséről

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község onkomán}zatának Képviselő{estiilete elfogadta az önkomán}zat
2014. évi kóltségvetésének I. féléü teljesítéséről szóló beszámolót'

Felelős: Kepviselő-testület
Határidő:20l4.08.26'

51/2014.(v I.2ó.) öH
Tájékoztató a Kunszállás Közös onkormányzati HiYatal
2014. évi költségYetésénck I. félévi teljesítéséről

H {TÁRozAT

.. Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő{est|ilete elfogadta a Kunszállási Közös
Ónkormányzati Hivatal 2014' évi költségvetésének I' félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

Fe|elős: Képüselő-testiilet
Határidő. 2014. 08. 26'

Dr. Bóna csaba: Ezen napirend elfogadása után- mivel a közös hivatal költségvetéséhez
kapcsolódik és örülök, hogy egyhangúlag elfogadásra kedlt a féléves beszámoló- egy
sajnálatos információmat szefetnék ismeltetni, illetve letisztázni a képviselő tagoktal. A
nyrír folyamán ugyanis olyan információk jutottak e] hozzám, mely a Kurrszállási Közös
onkonnán5,zati Hivatal pénzügyi helyzet&e vonatkozik. A hozzám a jakabszállási
iskolától és képüselő_testiilettő1- áttételesen, tehát nem közvetlenül eljutott hírek sze nt
azt te1edt el, hogy ,.Krrnszállás Fülöpjakabot meglopja''. Mivel a filöpjakabi
önkormányzat külön szánlán vart, igy ez a rágalom gondolom csakis a közös hivatalÉ
vonatkozhat. Nem szerctném sem a régi ciklust így lezámi' sem pedig az újat úgy kezdeni,
hogy téves infonnációk hangzanak- és tedednek el.
Mivel én vagyok felelős a közös hivatal gazdálkodásá&t, ezt a rágalmazást akár magamra
is vehetném, és rendőrségi eljárást is kezdeményezhetik becsületsátés és jó hímév
sérelme miatt. Aá szeretném kémi a jelenlévő kepviselőktől is, főleg, ha indulnak a

következő ciklusban is - hogy ezeket az infoÍmációkatÍisztéazák.
Azt is szeÍetném tisztazni, hogy október 12' ütán is önálló polgámestere ]esz

Fülöpjakabnak, tehát csak a hivatal lett közös Kunszállással' Tehát meg szeretném



kérdezni, illetve tisztázni, hogy a jelenlévőknek €Irő1 a rágalmMásÍól van-e esetleg
tudomásuk' hisz bízom benne' hogy ez nem innen terjed.

Csáki Béla: Nekem ez teljesen új információ, sokat találkozok a jakabszállási polgfumesteÍ
únal' de nem hallottam ilyen információt. Sajnálatosnak tartom, hogy ilyen előfoldulhat.

Csankovszki Tibor: Én is sokszor találkozok jakabszállási pedagógus kollégákkal, de én sem
hallottam ezekről a híÍekől.

vakulya Imre: Az én lányorn ajakabszállási óvodában dolgozik, de éo sem hallottam elTől.

Polyák Tibor: Én úgy gondolom, hogy nem kelJ ninden piaci hírnek hitelt ad]li, szerintem
ezt kár volt ido a testület elé hozni'

dr. Bóna csaba: Tisztelt Polyák képviselő úr, pont az a bajom' hogy nem piaci hírként jutott

el hozzrím az információ' hanern ennél magasabb szintről. A jakabszállási pedagógusi
kőrből származó információforrást nem is áten, rrrert 2013' januáI l -jétől mál nem az
önkormán}zathoz taÍtozIk az iskola, tehát semrnilyen Ííátása nincs sem a fiilöpjakabi
önkormlín}zatnak' pláíe nem a hivatalnak az iskola pénzügyeirc.

Katona Istvánné: Én is úgy gondolom, hogy ezen kijelentés elég súlyos vád, ami ajeg}zőt és

a gazdálkodókat érinti e]sősorban. A közös hivatal megalakúása óta mind a fiilöpjakabi'
mind a k_unszállási testiil€tek részletes információkat kapnak a közős hivatal
költségvetéseÍől, Íincs eltitkolva semmi, de a rendszer íem is tenné lehetővé'

szabó Gabriella: Szerintem is csak egy sajniílatos félreértésről lehet szó, f,ilöpjakabi
gazdálkodóként biztosíthatom a jelenlévőket, hogy nern történt semmilyen
szabál}talanság, ami Fülöpjakabot megkárcsította volna.

II.NAPIREND: Egyebek

1.)
Dr. Bóna csabai elfogadásn keriilt máI a II\B tagok létszáma' de hivatalosan a választás

előtt, augusztus 31-ig kell megválasztani a bizottsági talokat. Ezzel kapcsolatbatl egy
technikai jellegű változtatást szerctnék javasolni, mé8pedig:
a jelenlegi póttagok közül Kisné Nagy Anikó lenne állandó tag, míg Kovácsné Fehel Eva
keÍülne a póttagok közé'

Csáki Béla: van-e kéÍdés, észlevétel?

szavMásla terjesztem elő a HvB tagok választásával kapcsolatos.javaslat elfogadását'

A képviselő{estiilet e gyhangú szavazalta| az a]ábbi hatiíozatot hozza:

52i2014.(\1II.2ó') öH
IIVB tagok megválasztásával kapcsolatos
módosítás



HATÁRozAT

Fülöpjakab Község Önkonnán1zatának Kepviselő-testülete elfogadta a HVB tagok
megválasáásával kapcsolatos nódositó javaslatot' mely szerint:

Kisné Nagy Anikót állandó taggá.
Kovácsné Fehér Evát póttaggá választja.

Felelős: Kepviselő-testiilet
Határidő:20t4.08.26'

2.)
Dr. Bóna csabai az '\|fa'94. Szabadidős K7ub azzal a k&éssel Íbrdult a képviselő_

testtilethez' hogy 2014. szeptembet 13-án a Sztteti bál megrendezéséhez a Telehríz
udvaÍínak, valamint klubtermének használatát engedélyezni szíveskedjenek. illetve a

Telehli ,,ko[ditemét'' a sziircti bál táncosainak nüái, és a hangtechnikai eszközök
tárolására kiadni szíveskedjenek'
A kerélpárut fulöp.jakabi oldalon lévő felezővonal felfestéséhez kértek még hozzájárulást,
melyet _ ha sziikséges önerőbő1, trísadalmi munkában végeznének el.

csáki Béla: van_e k&dés, észrevétel?

szavMásra tedeszten elő a 2014. szeptember 13-án a sziireti bál megrendezésére a
Teleház udvarának. valamint a klubtercm használatának biztosítását.

A képvisolő - testület egyhangú szavazattal a következő határczatot hozza:

53/2014.(08.26.) öH
szüreti Bál megrendezéséhez
a Teleház udvarának ingyeíes
használatba adása

HATÁRo7,AT

Fülöpjakab KöZség Önkonnán}zatának Képüselő-testülete - az Alfa '94' Szabadidős
I(ub részére - 2014. szeptember 13-án a szüreti Bál me$endezéséh€z díjmentesen biztosítja
a Teleház udvarát.

Felelős: Képviselő{estiilet' polgámester
Ilatáridő: azotmal

csáki Béla: az én véleményem./javaslatom a hellség kiadásáról az, hogy az értéktár mellett
2_3 hellség 1'elszabadul, amely a hangtecbnikai eszközök, és a nrlrri& tárclása.a is
alkalmas lesz, hiszen egy tel.jeserr kiilönálló, zárható helyiségről van szó' A Teleházban
lévő helyiséget megtaítanám ',közös" helyiségnek, ha bármilyen lendezvény ott keÍül
megrendezésre' tudják haszÍálni aki{r eszközök tárolásfua, akár öltözésre.

Fekete István: teljes mértékben egyetéÍtek, ha van más helyiség, ami szabad, akkor adjuk oda
nekik azt, és a Teleház helyiségét hagyjú meg ,,közős" helyiségnek.

Polyák TiboÍ: egyetértek ezzel ajavaslattal.



Csáki Béla: van_e kérdés, észrcvétel' javaslat?

szavazásla terjesztem elő a Teleház helyiség kiadásának elutasítását.

A képviseiő'testiilet 7 ellenszavazattal a következő lratározatot hozza:

5412014.(08.2ó.) ÖH
Teleház helyiség kiadásának elutasítása

HATÁRoZAT

Fúlöpjakab Község onkomán}zatának Képüselő-testülete az 1'Jfa'94. Szabadidős
K]ub részere _ a Teleház kis hellségét nem adja ki a hangtechnikai eszközök' illetve ruhák
tárolásáÍa, mivel az á1éktár mellett felszabaduló helyiség ene alkalmas lesz.

Felelős: Képviselő{estiilet, polgiÍmester
Határidő: azonnal

seres István: nennyibe kerühe a festékanyag?

Feketc István: a kerékpárút festéséhez sztikséges festéka|yag kb. 25-000 Ft-ba kelülne.

Polyák Tibor: az én javaslatom az lenne, hogy ezt az összeget az önkormányzat fizesse ki,
hisz nen nagy összegről van szó.

Bakró Tibor: egyetértek ezzel ajavaslattal'

csáki Béla: van-e kérdés' észrevétel, javaslat'l

Szavazásla tedesztem elő a kerékpárut festéséhez sziikséges anyag biztosítását.

A képviselő _ testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:

Kerékpárút festéséhez és
festékvásárláshoz hozzájárulás

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község onkormányzatának Képviselő-testiilete hozzájátll a kelékpánit
felfestéséhez, és a hozzá szükséges anyag költségeit maximun 30.000 Ft-ig biztosítja a 2013.
évi pénalaradvány terhére.

Felelős: Képviselő-testület' polgfumestel
HatáÍidő:2014.08.26'

csáki Béla: a szolgálati lakásra volt 1 bérlő jelerrtkező, amiTől a testiilet úgy hatáÍozott, hogy
a béIleti díj 30.000 Ft'hó + rczsi legyen,3 haü kaucióval' de ezt a bérlő nem tudta
elfogadni, hisz neki ez az összeg magas volt. A szolgálati lakásla volt még egyjelentkező'



egy három gyermekes család' akiknek a lakásukat augusztus l-éig el kellett ha$,niuk, így
jelenleg ők bérlík 5 évig a szolgálati lakást' a szükséges költségeket már ki is fizették'
Erről kellene utólagosan egy határozatot hozni' hogy eá a testület engedélyezi.

csáki Bóla: van-e kerdés, észrevétel?

szavazásÍa terj€sztem elő a szolgálati 1akás berlésének elfogadását.

A képviselő-testtilet 6 igen szavazattal' 1 tartózkodással' ellenszavMat nélkúl az alábbi
hatáÍozalot hoz7'aa

5ó/2014.(\1II.26.) ÖH
szolgálati lakás bérbe adása

HATAROZAT

Fülöpjakab Kózség önkomanyzat Képvisető-tesfilete hozzájárul ahJroz, hogy Tóthné
Holló Henrietta, Fülöpjakab' Napsugár u. 21. szrím alatti lakos családjával bérbe vegye a
szolgálati lakást.

A képviselő testiilet a lakás bérleti díját 30'000,-Fítró+rezsi összegben határczza meg'
melyhez sziikséges 2 havi kaució befizetése'

A kepviselő-testiilet fell1atalfiazza a polgámestert, hogy a berleti szerződést M
önkormán}zat nevében eljrírva megkösse.

Felelős: Képúselő-testiilet, pol8ármesteT
Határidő: azonnal

4.')

csáki Béla: Vinek Krisztián azzal a keréssel fordult a képviselő-testillethez, hogy az
önkonnán}zat a ltilöpjakabi 1014 hrsz-ú ingatlan visszavásarlási jogáról mondjon le, hogy
a törlési eljfuást elindíthassa a Földhivatalnál'

Bakró Tibor: egyetéItek, mondjunk le róla, de az én javaslatom az, hogy akkor a
lemondás törlés költségeil fiZesse meg ő'

vakulya lÍrre: egyetátek ezzel ajavaslattal.

csáki BéIa: van-e kérdés' észrevétel, j avaslat?

szavazásm teIjesztem elő a ússzavásfulási jog töIléséhez való hozzájárulás elfogadását.

A képúselő{estiilet.€gyhangú szavazattal a7 a1 áhbi h atáf ozatoÍ h oz7'a :

57l2014.(V I.26.) OH
visszavásárlási jog törléséhez
való hozzájárulás

HATÁRoZAT

Fülöpjakab Község Önkomán}zatának Kepviselő-testülete feltétlen és vísszavonhatatlan
hozzájitniásÍtt adja a fülöpjakabi 1014 hrsz. telken a javám bejegyzett visszavásárlási jog



törléséhez, azzal, hogy a törléssel kapcsolatos hatósági eljfuási szolgáltatási díjat a tulajdonos
köte]es megfizetni a Földhivatal felé.

Felelős: Kepviselő-testület
Határidő| 2014' 08' 26.

s.)
csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy

- dr. Nagy Sándor a házio r'osi plaxisát ha minden jól alakul október l-jével tudja
elkezderri' mivel addigra erkeznek meg a papírjai, engedélyei.

_ a KEoP pályázat által nyelt épületenergetikai felújítási folyamat szepteÍlbel folyamán
fog lezajlani a hivatal epületén;

- a pálylázaton nyert tanyagondnoki kisbusz is hamarosan nregérkezik, hisz lnáI minden
ki js van fizetve ÁFÁ-val együtt' és ha megérkezik a számla, akkor tudjuk a gépjármű
nettó áÍát visszaigényelni;

- volt egy kérelem az lzsáki út barackos felőli dűlőút végének útalap készítésere' amiÍől
született határozat, hogy az önkormányzat ezt megcsiniíltatja. A kjvitelezővel már
beszéltem, Hegedűs Béla a követ továbbra is biztosítja;

- a testület az előző testiileti ülésen hozott hatarozatot arról, hogy a Tavasz utcában
(iskola rnelletti) lévő ríkok legyenek úgy kialakítva, hogy azok, ha megtelnek' ne
okozzanak berizásokat. Ez után &d€klődtem, sikerült elintézni, és szombaton a

Tiszakunsági Vízigazdálkodási Tlársirlat által neg is fog valósulni, hogy vízfelfogó
árkok legyenek kikotorva;

_ az Alkotrnány utca és Templon utca kereszteződésberr lévő forgalombiztonsági tiikör
ki lesz cserélve, á megÍendelést mar elküldtiik. Az oszlop meg fog maradni, csak a
tiiköt cselélik ki.
Ennyit szelettem volna tájékoáatásként elmondani' Köszönöm.

!!L!j]\BIBEND: Interpelláció
Fekete István: azt szeretném kérdezni, hogy a temetőben kivágott gallyakat el lehetne-e

szállítani, meÍt nagyon sokan szemétrakásnak nézik, és oda dobják le a szemetet?

csáki Béla: ezt még nem tapasztaltam' de tenÍi lbgunk az ügy érdekében, mihamarabb
elszállítjuk a gallyakat.

Fekete István: azt szerctném még kérdezni, hogy a kerékpárút és a telkek közötti Ész kihoz
taúozik, vagy kinek a feladata azt kalbantartani' mert sok a paÍlagfíí?

csáki Béla: a Csr.rka dűlőig taÍtó lész az önkormán}zat tulajdonában van, de a
közfoglalkoztatottak mindig levágják a gyomoti a csuka dűlő utáni szakasz pedig már a
telektulajdonosoké, tehát az ő feladatuk lenne annak reÍdben ta1tása.

van-e lnég keÍdés, észrevétel?

Mive] több hozzászólás nincs.

MAgg
po]gáÍmester

X,u.,
dr. Bóna Csaba

jeEyző


