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falugyűlésről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester 
    Dr. Mészáros László jegyző 
   Csankovszki Tibor, Dr. Jakab Tibor, Kürtösi József, Seres István, Polyák  
   Tibor képviselők, 
   Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Fülöpjakab lakossága részéről kb. 50 fő 

    Dr. Kása István ezredes úr – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
  Molnár József – Körzeti megbízott 

   Rudics Ákos – Saubermacher Magyarország Kft. vezetője, 
   Molnár József – Kiskunfélegyházi Körzeti Földhivatal vezetője 

  Szabó Imre – Falugazdász 
   Dr. Szabó Sándor – Állatorvos 
   Antall Istvánné – DÉGÁZ Rt. Kiskunfélegyházi Ügyfélszolgálati Irodája, 

    Hatvani Béla – DÉMÁSZ Rt. Kiskunfélegyházi Kirendeltsége Üzemeltetés  
         vezetősége részéről 
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1./ Tájékoztató az Önkormányzat és Intézményei 2004-es tevékenységéről, valamint a  
        2005. évi terveinkről 

 
2./ Lakossági kérdések, vélemények, javaslatok 

 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, bemutatja a meghívott vendégeket, majd 
a gyűlést megnyitja. 
 
 
I. NAPIREND: 
 
Csáki Béla: Egy falugyűlésen ad számot az Önkormányzat és a Képviselő-testület az elmúlt 
évben elvégzett munkáról. Engedjék meg, hogy erről röviden beszéljek. Sajnos olyan 
feladatokat elvesznek tőlünk, amelyek szakmai tudást igényelnek, és a városban kell azt 
intézni. Pár szót a működésünkről.  
 
Képviselő-testület: 
 
Képviselő-testület a 2002-es felállásához képest változott a múlt évben. A nyár folyamán 
Gáspárné Kovács Ildikó képviselőtársunk helyett Seres István folytatta a munkát. 
Rendszeresen megtartotta üléseit, rendkívüli üléseket is, határozatképtelenség miatt nem 
maradt el ülés.  
 
Polgármesteri Hivatal 
 



 

A Polgármesteri Hivatalnál nagyon szerény a létszám. Az új államigazgatási eljárási törvény 
megköveteli a hivatalnokoktól, hogy a lakosság ügyeit gyorsan, precízen végezzék, tehát ez a 
létszám minimum szükséges hozzá. Annyi változás történt, hogy Mikesné Pöszmet Edit 
kolléganő szülési szabadságra ment, most a harmadik kolléganő van helyette. Próbáltuk a 
községből megoldani, de azért vannak kötöttségek, mely feladatra milyen végzettségű és 
milyen képzettségű embert lehet alkalmazni. 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
Az oktatás fenntartása a legfontosabb és számottevő feladatunk. Ez a pedagógus és 
gyermeklétszámban is látszik. Sajnos úgy alakul, hogy a 2 évvel ezelőtti 150 gyerekhez 
képest idén kb.138, az óvodában 42 fő van.  
Az oktatásról: A kormányváltásokkal együtt folyamatosan fel kell dolgozni a tanterveket. 
Nem szerencsés, hogy nincs két olyan év, hogy egy tankönyvet lehessen használni. A 
pedagógusokhoz viszonyítva az állomány stabil. Nem mindegy, hogy milyen helyzetben van 
Fülöpjakab, milyen polgárok kerülnek ki az iskolákból, milyen polgárok maradnak helyben, 
akik itt próbálják az életüket bonyolítani. Az a tapasztalat sajnos, hogy az, akinek lehetősége 
van továbbtanulni, nem jön vissza, mivel nincs munkalehetőség. Az Önkormányzat részéről 
próbálunk olyan feltételeket biztosítani az oktatásnak, hogy ne menjenek el a gyerekek, ne 
vigyék el a szülők őket. Biztos, hogy sok szempont szerint össze lehet hasonlítani egy ilyen 
nagyságrendű település iskoláját, mindenesetre én azt mondom, hogy a törekvés meg van arra, 
hogy az iskola fennmaradjon. Az a település, ahol nincs iskola és óvoda, ott a fiatalok gyorsan 
elmennek. Mi bízunk az iskolában, és több mint 12 évi idejárást jelent. Fülöpjakabon egyre 
több fiatal család telepedik meg. Szülői munkaközösség váltás is volt. Önkormányzatunk 
jogosult arra, hogy az iskolatej programban részt vegyen, tehát tanakodott a képviselő-
testület, hogy mennyit rendeljünk. Ezek 2 dl-es kiszerelésben vannak, tej és kakaó. 
Meglepődve tapasztaltuk, hogy mind elfogy, megisszák a gyerekek, valaki többet is. 
 
Egészségügy 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. A helyi egészségi 
ellátást Önök tudják a legjobban megítélni. Kérem, mondják el, ha valamilyen 
tevékenységünkkel gond van. Igyekszünk az egészségügynél olyan állapotokat tartani, hogy a 
lepusztult eszközök pótlásáról gondoskodni tudjunk. Múlt évben a nagy értékű eszköz egy 
újraélesztő készülék, egy defibrillátor volt. Itt el kell mondani az egészségüggyel 
kapcsolatban, hogy még nehezebben látszik megoldódni a központi orvosi ügyelet. Ez nem új 
keletű probléma, de Kiskunfélegyháza városával volt egy megállapodásunk, amelyben 
vállalták azt, hogy ügyelnek a környező településeken. Olyan változások következtek be, 
hogy Kiskunfélegyházán egy Kft. vállalta ezt a tevékenységet. A betegeinknek ebbe a 
Központi Területi Rendelőbe kell átjelentkezniük, de erről a változásról az újságunkból 
értesülnek.  
Ami Fülöpjakabon jelentősnek mondható, hogy a település 1140 lakosának 2/3-a él 
külterületen. Többen élnek egyedül. Az ellátásuk nagy gond. Ezt a feladatot 1999. óta 
műveljük, akkor indítottunk önerőből egy tanyagondnoki szolgálatot, melyet 2003. 
decemberében még egy szolgálattal bővítettünk. A jogszabály határozza meg, hogy egy 
tanyagondnok hány főt láthat el. Szerencsénk van, hogy a szolgálat ellátására szükséges egy 
gépkocsi is. Nem tudom, Önök hogyan ítélik meg, de egyikük-másikuk szemében 
bosszúságot látok. Az állam erre a szociális ellátásra normatívában biztosít az 
önkormányzatnak 7.120.000.-Ft-ot. Igaz, valamennyit nekünk kell hozzá tenni. A 
gondnokoknak nagyon sok munkájuk van, nem is lehet felsorolni. Ezt csak az emberek iránt 



 

érzett bizalommal lehet végezni. Én azt kérem önöktől, ha tudnak valakiről, aki egyedül él és 
nem tudja magát ellátni, szóljanak. Már könnyebben el tudjuk végezni, mert az egyik kocsi 
végzi el a bevásárlási munkát, a másik pedig a gyerekek hazaszállításával, rendezvényekre 
szállításával foglalkozik. Szociális ellátásról talán csak ennyit. Ha kérdés lesz, természetesen 
itt vannak a kollégák is, hozzájuk is lehet fordulni.  
 
Város- és községgazdálkodás 
 
Sokféle feladat beletartozik ebbe: a földutak javítása, a közvilágítás, stb. A külterülethez több 
mint 65 km hosszú földút tartozik. Nem szabad elfeledkezni, hogy a földek nem egy táblában 
vannak, hanem privatizálás után visszakerültek a tulajdonosaikhoz. A földeket is meg kell 
közelíteni, így nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak ezek az utak. Több olyan céggel 
tarjuk a kapcsolatot, akik az utak nemesítésével foglalkoznak. Tudom, hogy a lakosság nem 
mindig elégedett az utak minőségével. Helyi vállalkozók is próbálják ezeket az utakat 
javítgatni. A pályázati lehetőségeket kihasználjuk, de nyerni évek óta nem sikerült. A másik 
gondolatunk az, hogy a legfrekventáltabb utakat erősebb burkolattal lefednénk. Az Uniós 
csatlakozás előtt volt olyan lehetőség, hogy az önkormányzatok pályázhatnak mezőgazdasági 
útépítésre. Egy ilyen földutunkat megterveztettük, építési engedéllyel rendelkezik, de egy 2 
km-es útnak a bekerülési költsége 80 millió Forintba kerülne. Ennek nagy részét meg lehet 
pályázaton szerezni, de az Önkormányzatnak is kell hozzátennie. Bugac felé gondoltuk, de 
gond volt a Mol vezeték keresztezésével, így jobbnak láttuk, ha nem folytatjuk. A képviselők 
többsége azt mondta, hogy próbáljuk meg, ez az engedély érvényes lesz még akkor is, ha nem 
sikerül.  
Van egy olyan pontja a Város és Községgazdálkodásnak, amely 2004. január 1-én indult, a 
szervezett hulladékszállítás. Ez tanulóév volt. A kecskeméti Saubermacher Magyarország Kft-
vel kötöttünk egy szerződést a hulladék elszállítására kéthetenkénti ürítéssel. Ebben is 
megosztottak voltunk. A vezetőség kijelentette, hogy először meg kell nézni, hogy mennyi 
hulladék jön össze Fülöpjakabon, abból tudnak majd számolni. Meglepő volt az eredmény. A 
kialakult átlagszámot – 0,5 t/év/család – sikerült felülmúlni. Szóval nem tudtuk lekorlátozni 
ezt a hulladékmennyiséget. Biztosan van kérdés, kérem, tegyék fel. Itt van Rudics úr a cég 
részéről, szerintem minden kérdésre tud válaszolni. 
Pár szót beszélnék a folyékony hulladékról is. Minden településen ezzel küszködnek. A mi 10 
éve üzemelő telepeinket be kellett zárni. Egy komplex felülvizsgálatot kell készíttetni 1 millió 
forint körüli értékben csak azért, hogy megállapítsák, hogy a 10 év alatt összegyűlt szemétből 
került-e a talajvízbe környezetre káros anyag. Ezt szintén jogszabály írja elő. Tehát a 
folyékony hulladékkal kapcsolatban szintén szerződéssel kell rendelkezni. Messze magasabb 
a díja a megszokott helyben ürítésnél. Jobb lenne helyben építeni egy szennyvíztisztítót, majd 
csatornázni, de az ekkora települések majd 2020-ra kapnak állami pénzt. A tanyás ingatlanok 
ennél még hátrányosabb helyzetben vannak, ott végképp nem lehet csatornázni.  
A temető az önkormányzat kezelésében van. A lehetőségeinkhez képest próbáljuk rendben 
tartani. Feltett szándékunk 2005-ben felépíteni a dűlőfronti kerítést. A temetőt takarítottuk, 
elég sok hulladékot elszállítottunk, fizetjük a közüzemi díját, szervezzük azokat a takarítási 
akciókat, amelyekben a civil szervezeteink mozgathatók, köszönjük nekik ezúton is, továbbra 
is folytatni akarjuk. Amit sírhelybevételként beszedünk, annál többet költünk a temetőre.  
A Teleház működik. Ez egy hézagpótló, intézmény is, meg nem is, mondhatnám, mert az 
egyik civil szervezetnek a működési keretein belül megy, de azért mégis az önkormányzat 
biztosítja a helyiséget fűtve, világítva, az ott dolgozó személy bérét fizetve. Azt nem tudjuk 
vállalni, hogy sajátként üzemeljen, de a rendezvények, amik a fiatalok vagy idősebbek részére 
a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják, arra megint megvan a hozzájárulása a civil 



 

szervezet részéről. Kiadjuk, bérleti díjat szedünk. A Teleháznál is van változás. A vezető 
gyesen van, helyette Bakosné Marika van határozatlan idejű szerződéssel.  
 
2004. évi eseményekről pár gondolatot 
 
Idősek napi rendezvény 
 
Múlt évben szerényebb volt az érdeklődés, nem tudom, mi okból. Viszont a bizottság azzal a 
javaslattal él a képviselő-testület felé, hogy próbáljuk 2005-ben is megrendezni az idősek 
napját. Próbáljuk személyesen felkeresni az időseinket a meghívóval, tisztázni, hogy eljön-e. 
Az idén április 9-én lesz.  
 
15 éves volt múlt évben Fülöpjakab. Biztos hallottak arról, hogy nagyon szorgalmazza a 
Belügyminiszérium a kistérségi társulásokat, racionalizáltabban megoldani a problémákat. Ez 
a 15 év, ami viszonylatos szabadságot jelentett az önkormányzatoknak, hogy szervezzék meg 
az életüket, kevés volt arra, hogy igazán belejöjjenek. Most újra azzal álltak elő, hogy ha nem 
éri el az iskola osztályai a megfelelő csoportlétszámot, akkor meg kell szüntetni. Tehát 
törekvések vannak erre, viszont valószínűleg sor fog kerülni arra, hogy ismételten a városok 
fogják a körzetközpont szerepét betölteni. Nagyon sokat beszélnek az elektronikus 
ügyintézésről, azonban az idősebb korosztálynak ez egyáltalán nem felel meg.  
 
Falunapi programjaink jól sikerültek. Szerettük volna, ha mindenki megtalálja a kedvére való 
programot, szórakozást. A vállalkozók jelentősen támogatták, önzetlenül és a jó cél 
érdekében. Minden évben ilyen nagyszabásút nem lehet szervezni.  
 
Területfejlesztési pályázatokon tudnunk indulni. Ebből egy irodára emlékeztető folyosót 
szüntettünk meg, új burkolatot kapott és egyúttal akadálymentesítettük. Valamint a Hivatal 
külsejét is újravakolták. A másik beruházásunk nagyobb volt. Mivel az István Király utca 
egyik felén már minden építési telek elkelt, aszfaltoztuk az utcát. A víz és a villany közmű 
már ott van, egyelőre csak a gáz nincs ott, de olyan széles az utca, hogy az aszfaltot nem kell 
megbontani.  
 
Ősz folyamán volt lehetőség arra, hogy a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz egy 
pályázatot nyújtsunk be gépjárművek beszerzésére, vagy cseréjére. Ez a tanyagondnoki 
gépkocsi cseréjére vonatkozott. Alkalmassá kell tenni a kocsit arra, hogy ha szükség van rá, 
rokkant kocsis személyt is lehessen biztonsággal szállítani. Az első kocsi árát elszámolták 
önerőként, tehát majd értékesítjük, a többi pénzt megkaptuk az alapítványtól.  
 
A 2004. évről ennyit. 2005-ről csak nagyon röviden.  
 
Van egy miniszteri rendelet, amely előírja, hogy milyen felszereltséggel, és milyen 
létesítménnyel kell bírni egy iskolának. Például kötelező egy orvosi szoba, még akkor is, ha 
az iskolától az orvosi rendelő 150 méterre található. Letelt a határidő, de 2008-ig haladékot 
kaptunk.  
Ütemezve minden évben valamit meg kell csinálni. Szeretnénk is építeni egy kézilabda 
méretű sportpályát. Ezt az István Király út készítésével együtt szeretnénk megépíteni.  
Valamint kell egy mosléktárolót készíteni, mert ahol a melegítő konyhába bemegy az étel, ott 
már a maradék nem jöhet ki. Évi 4-500.000.-Ft-ért elszállítaná tőlünk egy vállalkozó, aki erre 
rendezkedett be. 



 

Egy-két beszerzés mindig van. Fontos, hogy a számítástechnikában nagyon gyors az avulás, 
tehát egy-két számítógéppótlás történt a hivatalban és az iskolában is. Említettem, hogy 2004. 
december 31-én lejárt az akadálymentesítés határideje. Most ezt 2010-ig kitolták, de minden 
évben kell ez ügyben lépni, például az óvodánál, az iskolánál. Próbálunk járdát építeni a Virág 
utcában, ez abban az esetben lehetséges, ha a képviselő-testület biztosítja az anyagot, és az 
utcában lakók megszervezik a munkát. A másik, hogy a nagy platánfák gyökerei tönkretették 
a járdát. A kijavítása is felfogható akadálymentesítésnek.  
 
Ebben az ominózus kereszteződésben egy körforgalmi csomópont oldaná meg a problémát. 
Többszörösen felvetődött már például terelősziget beépítése, illetve egy gyalogátkelő. Hívtuk 
a Közútkezelő Kht. illetékeseit, de nem tudtak eljönni. Tegnap viszont itt volt az igazgató-
helyettes főmérnök, ill. szakemberek, elindultunk a megoldás felé. Viszont elmondták, hogy 
csak a helyi önkormányzat együttműködésével vállalják, tehát kialakítják a gyalogátkelő 
helyet, de a járdakapcsolatot az önkormányzatnak kell megépíteni, és a megvilágításáról is 
nekünk kell gondoskodni. Egy gyalogátkelőhely eljárási illetéke 60.000.-Ft. Teljesen 
hivatalosan kell eljárnunk, mert ha véletlenül baleset történik, akkor a polgármestert, vagy a 
képviselő-testületet elmarasztalják érte. A jövő héten lesz ún. műszaki benyújtás a 
rendőrséghez, különböző szakhatóságokhoz, pl. Volánhoz is, aki használja az utat, ezek után 
kiderül, hogy engedélyezik-e a beruházást.  
Ennyiben kívántam tájékoztatni Önöket az elmúlt évről.  
 
Javaslom, hogy mivel vendégeink távolabbról érkeztek, más elfoglaltságuk is van, tegyék fel 
kérdéseiket! 
 
Besze András: Az Elektromos Művek felé lenne egy kérdésem. Juszt László műsorát nézve 
láttam, hogy igen sok embert megbüntet az elektromos művek jogosan vagy jogtalanul 
szabálytalanság miatt. A környékünkön van egy szabálytalanság. De őt nem büntetik meg. 
Miért? 
 
Hatvani Béla: Azon a környéken több alkalommal vizsgálódtunk, de az Ön által említett 
szabálytalanságra utaló nyomot nem találtuk.  
 
Csáki Béla: Köszönöm szépen. További kérdések vannak-e? Tisztelt Falugyűlés! Ha nincs 
kérdés, a vendégek közül kíván-e valaki bejelentést vagy tájékoztatót mondani, amely hasznos 
lehet a lakosok számára? 
 
Antall Istvánné: Hoztam ismertetőket. Érdemes elolvasni, de azért egy-két dolgot 
elmondanék kiegészítésképpen. A Dégáz Rt. 2004. második felétől áttért az SAP-ISU 
számlázási rendszerre. Biztos látták már, hogy egy újfajta számlát kapnak. A legtöbb 
probléma a fizetési határidő miatt következik be. A számla felső középső részén a fizetési 
határidő fel van tüntetve. A határidőig kell befizetni. Ha később kapja a számlát, az amiatt 
történhet, hogy az új rendszer miatt még most is van olyan, aki egyáltalán nem kapott számlát, 
de mindenki meg fogja kapni. Ezért elnézést kérünk. Ha a kapott számlák magasak, minden 
további nélkül akár telefonon, akár írásban vagy személyesen megkeresnek bennünket, 
módosítjuk.  
 
Szabó Ferencné: Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor kell befizetni, ha így előre 
kiküldik a három számlát? 
 



 

Antall Istvánné: A részszámlán feltüntetett határidőig. A számlán fel van tüntetve, hogy 
havonta az éves fogyasztás hány %-át számlázzuk ki. Ezért mondtam, hogy be tudjuk állítani 
a részszámla összegét, nehogy a leolvasáskor ugorjon ki a magas vagy az alacsony gázszámla.  
 
Szabó Ferencné: A kalkuláció miatt nagyon magas számla jött ki.  
 
Antall Istvánné: Ezért, ha alacsonyak a részszámlák, akkor is szóljanak, mert a leolvasásnál 
bizony kellemetlen helyzetbe kerülnek. Inkább fizessünk a részszámlára egy picit többet, és 
legyen alacsonyabb a leolvasás után. Két hónapig részszámlákat kapnak, a harmadik 
hónapban ún. végelszámolást.  
 
Szabó Ferencné: Ha úgy gondolom, hogy a kiküldött számla nem jó, telefonálok, utána mi 
történik? 
 
Antall Istvánné: Lesztornózzuk a két számláját, készítünk egy másik részszámlázási rendet, 
amiben alacsonyabbra vagy magasabbra vesszük az összeget. Meg tudjuk oldani, csak be kell 
szólni. Így ki tudnánk alakítani a fűtésre vonatkozó fűtési szokásokat, viszont, itt azért 
előfordul, hogy vegyestüzelésű kazánt használ valaki, csak rásegítésnek használja a gázt, 
közben pedig kapja a magas részszámlát, elszámolásnál ezért visszajárna neki pénz. De minek 
fizessen, ha nem fogyasztotta el?  
 
Szabó Ferencné: Köszönöm szépen, ezeket akartam tudni. 
 
Csáki Béla: Én is köszönöm. Más jellegű kérdés van-e? Nincs. A hulladékgazdálkodásnál 
átnézte a cég a tavalyi mennyiséget, ebből kalkulálta ki a 2005-ös árat. Tavaly a 220 literes 
kukával rendelkezők az önkormányzatnak fizették be az évi 4000.-Ft.ot. Most ez 4500.-Ft-ra 
emelkedett. Kovács Imréné kolléganőt 4 órában alkalmazzuk, az ő feladata a számlázások 
bonyolítása. Annyira megnövekedtek a feladatai, hogy a munkájában csúszás következett be. 
A hulladékszállító cégnek az volt az ajánlata, hogy a kis kukával rendelkezőknek ők 
számláznak. Ezt mi elfogadtuk. A külterületi hulladékszállítást az önkormányzat fizette. 
Lehetne, hogy a megközelítő útra kihelyezünk egy konténert, a lakosság vigye oda a szemetet. 
Ezért került arra sor, hogy egyszerűen megjelenik az összeg a kommunális adóban, ezért 
került sor az adó emelésére. Még így is sokat tesz hozzá az önkormányzat. A belterületi kis 
kukáknál a szállító cég fogja a számlát kiküldeni, ez áfásan 1750 Ft. Csak a matricával ellátott 
kukákat fogják elszállítani.  
A külterületen áldatlan állapotok uralkodnak, ezért növelnünk kell a külterületi konténerek 
számát. A kommunális adót voltunk kénytelenek emelni, mert továbbra is vállaljuk, hogy 
elvisszük a szemetet, az útjavításokat, a közvilágítási díjat fizetjük, de ebből esetenként 
kiegészítjük a tanyagondnoki autók működését is, mivel azt sokan igénybe veszik. Most 70-
80 gyereket hoznak be a tanyákból. Van olyan család, aki személykocsival meg tudja oldani, 
viszont sok nem. Kérdezem Tisztelt Lakosainktól, hogy kedves vendégeinkhez van-e kérdés? 
 
Szabó Ferencné: A szemétszállítással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Januárban a 
televízióban hallottam a matricarendszerről. Sokkal kedvezőbb, és mennyivel jobb. 
Egyedülálló vagyok, sokkal kevesebb a szemetem, mint egy családnak, nem lehetne 
arányosítani a díjat? 
 
Csáki Béla: Megkérem Rudics Ákost, hogy ha tud erre válaszolni, tegye meg! 
 



 

Rudics Ákos: Valószínűleg olyanról volt szó, hogy Magyarországon is voltak próbálkozások 
a kukák lemérésére. Bevezettek egy átalánydíjat, majd ahányszor a kuka kiürítésre kerül, 
annyiszor számolnak díjat. Ilyen próbálkozás főleg Dunaújvárosban és környékén van. A 
hátulütője annyi, hogy az alapdíj lényegesen magasabb, és ebből következik, hogy az emberek 
más módon próbálnak megszabadulni a szemetüktől. A jegyző úr átadja a lakosok nevét és 
címét. Nincs joga a cégnek különbséget tenni a háztartások között. Egy háztartás 60 literes 
edényt használ általában. Ez a 60 liter egy alapdíj. Negyedévente 1250 Ft-ot kell fizetni. 
Miből áll össze a szemétdíj? A lerakási díjból és a szállítási díjból. Szállítási díj minimálisan 
csökken, még akkor is, ha például csak 3 kuka van kitéve az utcában, mert az autónak végig 
kell mennie, amit nagyjából ugyanannyi idő alatt tesz meg, majd pedig a lerakási díjat, ami 
rengeteg szemetet jelent. Minden alkalommal lemérjük, kötelesek vagyunk lemérni, mi is így 
számolunk el a hulladéklerakóval. Ha viszont beszerelnénk egy-egy számítógépet a 
kukásautóinkba, ez kb. 150 millió forintba kerülne. Ezt nem tudjuk felvállalni.  
 
Szabó Ferencné: Azt mondja el, hogy mi célt szolgál a matrica? Ennek nincs semmi 
következménye. 
 
Rudics Ákos: Ez a rendszerhez való tartozást jelenti. Kecskemét környékén 25 településen 
szolgáltat a cég, egyik településen megkaptuk a listát. A matrica után több mint száz ember 
újként felkerült a listára. Sajnos sokan megpróbálnak visszaélni ezzel a lehetőséggel. Azon a 
településen, amelyikről beszélek elvittem 100 t-át, visszaosztottam, és kijött, hogy 1 
t/háztartás. Azóta már jócskán megszaporodtunk, visszaosztom, és újra kijön a 0,5 t, csak 
vannak, akik csalnak.  
 
Szabó Ferencné: Ha én ráragasztom a kukámra a matricát, de egész évben nem teszem ki, az 
hol derül ki?  
 
Dr. Mészáros László: A kedvezmények és mentességek köréből a szilárd hulladékról szóló 
rendeletünk valóban az egy illetve a két tagú háztartásokra vonatkozik. Tehát az egy és 
kéttagú háztartások esetében az egy főre jutó havi jövedelmet veszi alapul, erre megadják a 
mentességet vagy kedvezményt.  
Azt szeretném azért tudatosítani a falugyűlésen megjelentekben is, hogy lényegében egyfajta 
50%-os kedvezményben részesül mindenki, aki részt vesz a szolgáltatásban. Van egy hatályos 
rendelet, amely előírja a heti szállítást. Annyit hagy tegyek hozzá, a lényeg az, hogy a 
szolgáltató szedi a díjat, viszont a kedvezményekkel, mentességgel kapcsolatos kérelmeket az 
önkormányzatnak kell benyújtani. Kérem, aki ilyen kérelemmel élne, az hozzám jöjjön.  
Egyre több a hulladék, és a logikus az lenne, ha több címeres zsák kelne el. De nem így van. 
Nem tudjuk az okát. Elgondolkodtató a dolog. A nyár folyamán elszámoltattam az egyéni 
vállalkozókat is, a gazdasági társaságokat is a faluban, hogy rendelkeznek-e hulladékszállítási 
szerződéssel. A törvény egyértelműen kötelezi a lakosságot a háztartási hulladék begyűjtési 
szolgáltatásban való részvételre. A hatály nem terjed ki a termelés során felhalmozódó 
melléktermékekre. Külön szerződéssel kell rendelkeznie minden vállalkozónak. Ők ezt akkor 
90%-ban igazolták is, hogy van ilyen szerződésük. Hallottam, hogy kb. 2-3 olyan vállalkozó 
van, aki rendszeresen fizet és rendszeresen szállíttat is. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
újra neki fogok elszámoltatni a vállalkozásokat.  
Annyit szeretnék még mondani, hogy a szolgáltató a gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot 
viszi el. Amennyiben több hulladék van, akkor a már ismert módon gyűjtőzsákot kell 
vásárolni az önkormányzatnál. Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 



 

Csáki Béla: Én is köszönöm. Nem tudom, hogy a vendégek ráérnek-e még? Kinek van 
bármilyen kérdése?  
 
Gulyás Mihály: Juhász Béla kukáját máshová el lehetne-e tenni????  
 
Csáki Béla: Megnézzük, de ezt nem egy személy dönti el. Megnézzük, hová lehet helyezni. 
Átadom a szót Szabó Imre falugazdász úrnak. 
 
Szabó Imre: Köszönöm. Egy hirdetmény fog kikerülni a falakra a jövő héten állatállomány 
nyilvántartásával kapcsolatosan. A tehéntartó gazdáknak a törvény előírja az állomány 
nyilvántartás vezetését. Ez 2002-es rendelet, amelyet eddig különösebben nem ellenőriztek. 
Ehhez nálam lehet kapni nyilvántartó lapot. Nem sok munka van vele, de ellenőrizni fogják, 
és bizonyos támogatások elnyerésének feltétele lesz.  
A gázolaj-támogatással kapcsolatban, aki már igényelte, tudja, mivel jár. Aki még nem 
igényelte, tudnia kell, hogy 5 évre visszamenőleg igényelhető, tehát nincs elkésve. Az a 
kérésem, hogy március 20-a után jöjjenek csak ez ügyben, mert addig az őstermelői 
igazolványok megújítását próbálom szorgalmazni. Tehát az őstermelői igazolványokat 
március 20-ig kell megújítani. Arra kérem az őstermelőket, hogy hozzák el az igazolványukat. 
Valamint nagyon fontos, adategyeztetést kell végeznünk a visszaélések elkerülése végett. Ez 
azt jelenti, hogy fel kell vinni minden adatot, legalábbis ami az őstermelői igazolvány 
kiadásához szükséges. Pontosítani kell a megművelt földterületek nagyságát, aranykorona 
értékét, művelési ágát, helyét. Tehát azoknak, akiknek külterületen van földjük, hozzák be a 
földhasználati lapot. A földhasználatot be kellett jelenteni már több évvel ezelőtt. A 
Földhivatal két vonalon követi a földnyilvántartást, ugyanúgy nyilvántartja a földet, mint a 
tulajdonost. Viszont a támogatások a föld használatához kötöttek, a földhasználó kapja. A 
földhasználati lap egy olyan okmány, hogy nemcsak az FVH ellenőrzéskor kérheti el, hanem 
elkérheti akkor is, ha valaki gázolaj-támogatást igényel. Be kell bizonyítani, hogy minek 
alapján veszi fel a támogatást. A Földhivatalnál egy földhasználati lapot 50 Ft/hrsz. összegért 
ki lehet váltani.  
Területalapú támogatásnak május 6-ig kell beérkezni a Földművelésügyi és Vízgazdálkodási 
Hivatalhoz, ez azt jelenti, hogy április környékén foglalkozzunk vele, mert egyelőre még 
nincs hozzá nyomtatvány sem.  
Az agrár-környezetgazdálkodási programról szívesen mondanék pár szót, ha legközelebb 
legalább ennyien összegyűlünk. Az az érzésem, hogy nagyon sok ember nincs tisztában vele, 
mi ez a támogatás. Elméletileg mától be lehet adni a hónap végéig azoknak, akik tavaly év 
végén nem léptek be. Kérdezem, hogy gazdálkodással kapcsolatos kérdés van-e? 
 
Polyák Tibor: Azt szeretném kérdezni, hogy amennyiben őstermelői igazolványt szeretnék 
újítani, és semmilyen jellegű támogatást nem kívánok igénybe venni, akkor szükséges-e a 
földhasználati lap? 
 
Szabó Imre: Az, hogy ha valakinek egy táblája van egy hrsz.-on, akkor is azt mondom, hogy 
menjen el a Földhivatalba és jelentse be a földhasználatot, mert a Földhivatalnak meg van a 
lehetősége arra, hogy bírságoljon, ha nincs bejelentve a föld. Köszönöm. 
 
Csáki Béla: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Nemes Mátyás: Budapesten voltam egy rendezvényen. Nagy valószínűséggel megrendezésre 
került 2005. június 17-19-ig az Ökoportya elnevezésű rendezvénysorozat, ami a Dunától 
keletre fekvő települések részvételével történik.  



 

Az útvonal első állomása Fülöpjakabon lesz. A helyi biotermelők elismerése, hogy a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, a Környezetvédelmi, az Egészségügyi Minisztérium 
minisztere vagy államtitkára fog képviselni. Meghívásra kerülnek hiteles, országosan ismert 
személyiségek is. Ez a rendezvény azzal jár, hogy 70-80 gépjármű fog 17-én délelőtt a falu 
területén közlekedni. Azt kérném a falubeliektől, hogy aki útbaigazításért fordul Önökhöz, 
azoknak szíveskedjenek segíteni. Köszönöm. 
 
Kanizsai Károlyné: Először is a falugondnokoknak kívánnék sok szerencsét a jövőben és 
további jó munkát. Másodjára a határútról szeretnék szólni. Egy darabig járható, de utána 
nagyon rossz. Akik arra laknak, elakadnak autóval, biciklivel sem lehet arra közlekedni. 
Tavaly voltak próbálkozások, de nem sikerült megjavítani az utat. Lehet-e vele valamit tenni? 
 
Csáki Béla: Sajnos, vannak ilyen területek, különösen hóolvadáskor. Olyan mentségem 
lenne, hogy a határút teljesen Kunszállásé. Meg lehetne oldani, ha Kunszállás is akarná, de 
Kunszállást nem érdekli, mert messze van a falutól. Megnézném az a szakaszt, és próbálunk 
valamilyen megoldást keresni.  
 
Bakró István: Az a baj, hogy nincs árok, így a víz nem tud elfolyni.  
 
Kanizsai Károlyné: Az is baj, hogy beszántják néha az utat. Kérem a polgármester urat, hogy 
vegye fel velük a kapcsolatot.  
 
Csáki Béla: Kunszállásra is át kellene menni, és mondani kell az ottani polgármesternek.  
 
Csáki Pál: Egy céges busz mindig megáll a fülkénél, és takarja a kilátást a gyerekek elől. 
Lehetne-e szólni neki, hogy ne oda álljon, hanem inkább a parkolóba, vagy valamelyik 
utcába?  
 
Csáki Béla: Köszönöm. Szólunk neki, viszont megváltozott a világ annyira, hogy sem a 
hivatalnak, sem a polgármesternek nincs szava. Sajnos, nem sok megoldás van. Az emberek 
tudnának változtatni ezen, ha betartanák a táblát. Itt van a körzeti megbízott, ez most 
önkormányzati vagy rendőrségi feladat? 
 
Molnár József: Fogok szólni a sofőröknek. A másik dolog, amit szeretnék mondani a 
gyalogátkelővel kapcsolatban. Magánvéleményem az, hogy semmi értelmét nem látom, ha 
nem lesz az útburkolatból kiemelve. Ez az útkanyar beláthatatlan. Teljesen mindegy, hogy 
valakit úgy gázolnak el, hogy van vagy nincs zebra. Ezzel magunkat tudjuk védeni.  
A busz mindig ott áll meg, ahol az emberek állnak. Hagy kérjem meg őket, hogy ne a sarokra 
álljanak, hanem például a büfé elé a parkolóba.  
 
Csáki Béla: A gyalogátkelőről valóban megoszlanak a vélemények. Felmerültek olyan 
kapcsolatok, hogy kérjük meg az illetékes kapitányságot, hogy legyen traffipax, viszont az 
szokott a vége lenni, hogy könyörögnek a lakosok, hogy vigyék onnan, mert bizony a falusiak 
is beleszaladnak.  
 
Dr. Mészáros László: Én is egy veszélyforrásra szeretném felhívni a figyelmet. 

1. Potenciális veszély: Képviselő úr figyelmeztetett bennünket arra, hogy a sportpálya 
végén lévő fajátszótéren a mászóka veszélyes, valóban, kidöntötték a kollégák. 
Megmozgatták a többi játékot is, és valószínűleg le fogjuk az egészet bontani. Azt 
szeretném kérni, hogy a gyerekeket tartsák távol tőle. 



 

2. Szintén veszélyes: az újságban is készítettem egy cikket, ami az ebek csavargásával 
foglalkozik. Önmagában szabálysértés, ha gazdája kint hagyja az ebet. Tavasszal, nyár 
eleje folyamán szeretnék egy ebösszeírást tartani, kérem majd a munkatársakkal 
legyenek szívesek együttműködni.  

3. Ami aktuális feladat: február végéig be kell jelenteni a méheket. Méhcsaládok számát, 
helyét. Ez a feltétele annak, hogy a lakossági főállatorvos nyilvántartásba tudja venni. 
Ezt feltétlenül szükségesnek tartom, arról nem is beszélve, hogy bírságolhatok érte.  

4. Van egy olyan szolgáltatásunk, ami tavaly óta működik. Pályázaton nyertünk két 
Internet-kapcsolattal rendelkező számítógépet, de valami miatt nem jönnek a lakosok 
és nem használják. Szénási kolléga mindenkinek a segítségére van. Délelőttönként 
munkaidőben szeretném, ha minél többen jönnének.  

 
Csáki Béla: Van-e még esetleg kérdés? 
 
Id. Csáki Béla: Annak az útnak, ami keresztülmegy a falun, olyan neve van, aminek már 
lejárt az ideje. Nem lehetne megváltoztatni? 
 
Csáki Béla: Belefogtunk már többször a Marx utcát is átkeresztelni, egy kérdőívet küldtünk 
végig. Annak idején nem kérdezte meg senki, hogy milyen neve legyen az utcának, legalább 
most a lakosok döntsék el. Sokan azt mondták, hogy ez így jó neki. A változással az a 
probléma, hogy az itt lakók címváltozásának költségei igen magas összegre rúgnak. Ez nem 
vállalja mindenki. Van-e más kérdés?  
Tisztelt Falugyűlés! Köszönöm, hogy eljöttek a 2005-ös falugyűlésre. Megköszönöm a 
megjelenést.  
 
K.m.f. 
 
 
 

  Csáki Béla     dr. Mészáros László 
Polgármester      jegyző 


