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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. április 21-én, 15:00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak:  Csáki Béla polgármester, 
      Bertus József, Csankovszki Tibor, Csányi István, Dr. Jakab Tibor, Kürtösi József,  
   Polyák Tibor, Seres István képviselők, 
   dr. Mészáros László jegyző, 
   Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 
 

1.) Szennyvíz kezelés tanulmányterv elkészítéséről döntés 
Előadó: Farkas András BÁCSVÍZ Rt. 

2.) Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
Előadó: Szabó Imre falugazdász 

3.) Tájékoztató a nyugdíjasklub 2004. évi tevékenységéről  
Előadó: Szabó Ferencné  

4.) Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 
tevékenységéről 
Előadó: Havas Tibor könyvtárvezető, dr. Mészáros László jegyző  

5.) A 2004. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdasági előadó 

6.) Egyebek 
7.) Interpellációk, kérdések 

 
Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra. 
Több napirendünk van.  
Tisztelettel köszönöm az egyes napirendekhez előadóként megjelent kedves vendégeinket. Nem húzva 
tovább az időt, rátérnénk az 1. napirendi pontra. 
 
I. NAPIREND – Szennyvíz kezelés tanulmányterv elkészítéséről döntés 
 
Csáki Béla: Szeretettel köszöntöm Farkas Andrást, a BÁCSVÍZ Rt. beruházásokkal foglalkozó 
vezetőjét. Az 1. napirendi pont a szennyvíz megoldással kapcsolatos határozathozatal. Tavaly is 
napirenden volt a szennyvíz megoldása, akkor egy szándéknyilatkozatot vagy egy határozatot hoztunk. 
Megtörtént a tanulmányterv készítése iránti kezdeményezés, ebben a BÁCSVÍZ Rt. szakmailag is 
közreműködött, illetve a tervezés költségének 50 %-át átvállalta. Ez sajnos égető kérdés mindenütt, 
különösen itt, Kiskunfélegyháza környékén. Az induláshoz tanulmánytervet, illetve egy elvi vízjogi 
engedéllyel kell rendelkezni. Ezek forrásszerzéshez elengedhetetlenek. Legutóbb történt egy kistérségi 
értekezlet, ahol a polgármesterek kinyilvánították azon szándékukat, hogy ezt a problémát megoldják. 
Átadnám Farkas András úrnak a szót, hogy egészítse ki az elhangzottakat.  
 
Farkas András: Egy általános ismertetővel kezdeném. Úgy tudunk szakmai segítséget nyújtani, hogy 
a birtokunkban lévő összes információt átadjuk a településeknek, valamint próbálunk anyagilag is 
segíteni, hogy egyre több önkormányzat vállalja fel a beruházás költségét. Ez az anyagi támogatás a 
BÁCSVÍZ Rt. vízdíjaiból félretett pénzből kerül ki. Megállapodást kötünk, amelyben az 
önkormányzat vállalja, hogy a pályázatot beadja. Ha nyert, és időben el tudja indítani a közbeszerzési 
pályázatot, akkor az elszámolható költségeket le tudjuk számlázni. Már több 10 milliós összeget 
fordítottunk előkészítésekre. 2001-től Kiskunfélegyházán minden települési önkormányzattal 
egyeztettük a következő évi beruházási fejlesztéseinket. Döntésünk alapján az önkormányzatok 
beszállnak azzal az összeggel, ami költségként a díjban szerepel. Ha más a település elképzelése, azt 
az Igazgató Tanáccsal kell elfogadtatni. 2015-ig országosan rendezni kell a szennyvíz-problémát. 
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Elvezetési és tisztítási programot kell készíteni. Az I. kategória – Kiemelt környezet – határideje 2008. 
A kiemelt környezetbe tartozik például a tartósan magas talajvíz miatt Gátér. A 10 ezer feletti 
településeken 2010-ig van határidő. Ezekről aglumerációs listát jelentettek meg. Fülöpjakab nem 
szerepel rajta, mert a lélekszám nem éri el a 2000 főt és nincs olyan természeti adottsága, ami miatt 
kiemelt környezet lenne. Összehívtuk a 9 települést, és három csoportra osztottuk. Esély van rá, hogy 
megoldjuk. Van egy Vízhatósági Tanács, akinek a tanulmányt be kell nyújtani. Hogy valahová is 
pályázhassunk, azt kell tudni, hogy milyen állapotot támogatnak. Városföld, Kunszállás, Fülöpjakab, 
Aranyhegy külön tanulmányt készít, amit meg kell vizsgálnunk. Városföld a Kecskeméti részben van, 
ebből a pályázatból ki is húzták. Városföld csak Kecskeméten keresztül tudja megoldani. A másik 
csoport Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora. A gátéri Képviselő-testület egyértelműen nem foglalt 
állást, a többi testület elfogadta. 100-200 ezer forintot vállaltak fel, de a beruházás összesen 1 millió 
forintba kerül. Szerintük ez a térség nem érdemel meg 4 vagy 6 millió Forintot. Szerezzenek pénzt, 10 
v. 20 %-os összeggel szálljon be, 50 %-a a BÁCSVIZ-et, a többi a területfejlesztést terheli. Gátérra, 
Kiskunfélegyházára, Bugacra küldjék el az aktuális árajánlatot. Ha megérkezik, a térségben érintett 
képviselők nézzék meg és elemezzék, a költségeket pedig osszák szét. Ha kész, a részleteket 
megbeszéljük. Közös telepet kell létrehozni. Az illetékes felé be kell nyújtani. Hosszú folyamat, amíg 
nyerünk. A céltámogatásra el kell készíteni a tervezői költséget. A megvalósíthatóság majdnem 
annyiba kerül, mint a megtervezés. Ápr. 25. a céltámogatási határidő. A céltámogatásokhoz vízügyi 
engedély kell. A koncepció egy tanulmányból és egy leírásból áll. 5000 fő alatt 40 %, felette 50 % a 
támogatás mértéke. Számoljanak arra, hogy benyújtás után 4 évig még nem lesz csatorna. Bármikor 
visszamondhatják következmény nélkül. Van olyan, aki nem tud lépni. Aki az első lépést nem teszi 
meg, az nem tudja megtenni a másodikat sem. Viszont ha az országos állapot meghaladja a 74 %-os 
ellátottsági határt, megszűnik a támogatás. Azt döntse el a Képviselő-testület, hogy megtegye-e az első 
lépést.  
 
Polyák Tibor: Mekkora a csatlakozható lakások száma? 
 
Farkas András: Nem tudom. Az önkormányzat dönti el, hány lakásnak van szüksége a csatornára.  
 
Csáki Béla: Köszönjük. Csak példaként hozom fel, hogy 1996. óta vagyunk egy regionális 
hulladéklerakó projektben. 2006-2007-ben lesz vége, tehát 10 év, mire egy nagy projekt végig ér. Itt az 
a kérdés, hogy ha a szándék meg van, akkor el kellene indulnunk. Ha ezt nem tesszük, az utódainknak 
nehezebb dolguk lesz, lehet, hogy addigra visszavonják a támogatást. Emlegettük, kérjük annak a 
vizsgálatát, hogy az egyedi környezetbarát technológiás rendszer életképes-e nálunk.  
 
Farkas András: Kecskemét, Matkópusztán Kovács Antal elérte, hogy gyökérzónás tisztítót 
tervezzenek. Ott van egy barackos, ebben három homoki pocok él. A Környezetvédelmi Hivatal nem 
engedi, mert ez Magyarországon egyedül álló, csak itt található homoki pocok élőhelyét 
veszélyeztette, ezért védett területté nyilvánították, és nem engedélyezik a tisztító megépítését.  
 
Csáki Béla: Budatétényben néztünk egy ilyen rendszert. Lezsák Sándor Országgyűlési Képviselő úr 
meghívta a térség polgármestereit oda. Ez egy nagy beruházás, 50-100 m3 kapacitású tisztítótelep.  
 
Farkas András: Ennek nincs technológiája. Nagyszerű dolog ez, de nem lehet beavatkozni a 
természet rendjébe. 8 éve megy a próbaüzeme, nem lehet indítani, mert nem megfelelő.  
 
Csáki Béla: A szaksajtóban is reklámozzák ezt a rendszert. Azt viszont nem írják, hogy ez csak egy 
kísérleti rendszer.  
 
Dr. Jakab Tibor: Ez a puskásféle rendszer? 
 
Csáki Béla: A puskás is egyfajta, az is egy ilyen. A műegyetemen Varga professzor is egy ilyen 
rendszeren dolgozik, szűrővel, egyebekkel beindítva. Ez egy műanyag csatorna, bizonyos 
hőmérsékletnek meg kell felelnie. Befedték ráccsal, befüvesítették. Ezek az elképzelések szépek, de 
referencia nem igen van ezekre.  
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Farkas András: Iszapkotrózzák, de egy tartalékmedence kellene.  
 
Dr. Mészáros László: Ez a tanulmány ugye mind a gyűjtésről, mind pedig tisztításról szól? Azért 
kérdem ezt, mert nekünk van egy magvalósíthatósági tanulmányunk egy természetközeli biológiai 
gyökérteres tisztítóműre. Ez esetleg be is épülhetne a most tervezett tanulmányba, illetve csökkentheti 
a ránk eső költséget. 
  
Csáki Béla: Ez a tisztító 50-60 milliós beruházás. De ez csak egy fél megoldás, el lehet ezt így is 
kezdeni, de általában nem az a gyakorlat, hogy megépítik a tisztítót, utána tengelyen szállítják oda a 
szennyvizet.  
 
Seres István: Ha Aranyhegy, Kunszállás, Fülöpjakab kiépítene egy tisztítórendszert valamelyik 
településen, akkor a szennyvizet oda kellene szállítani? A tanyasi rendszereknél nem lehet 
megvalósítani a csatlakozást a hálózatra. 
 
Farkas András: A tanyák egyedi kezelésben maradnak. 
 
Seres István: Hallottam, hogy a tanyák egyedileg építhetnek egy zárt derítőrendszert.  
 
Farkas András: Igen. Alig várják, hogy valaki pályázzon rá.  
 
Seres István: Egy ilyen leírást hol lehet megnézni? Attól függ, hogy hány tanya akar részt venni 
benne.  
 
Farkas András: Interneten, a honlapon, telefonon lehet kérni adatlapot.  
 
Csáki Béla: Most nem néztem meg, hogy rajta van-e a környezetvédelmi minisztérium honlapján a 
tavalyi kiírás. Direkt kiemelték, hogy az egyedi természet-közeli beruházása kiemelt támogatást élvez.  
 
Seres István: A sűrűn lakott külterületen 3-4 tanya építhet egy közös tisztítóművet?  
 
Csáki Béla: A Gyöngyösiéknél és Nemes Mátyáséknál készül egy ilyen rendszerű tisztító.  
 
Farkas András: A tervezőnek dolga lenne, hogy ezt is dolgozza ki.  
 
Csáki Béla: Említettem az előbb, hogy volt itt egy anyag, amit a tervezőnek kell átdolgoznia. A 
pályázatot újra kiírták. Mikori a határideje?  
 
Farkas András: 2005. május 6-ig kell beadni.  
 
Csáki Béla: Most nem ismerjük pillanatnyilag a tervező ajánlatát. Kiskunfélegyházán, Kunszálláson 
és Fülöpjakabon több tervező jelenik meg. Itt tanulmányterv és elvi vízjogi engedély is kell. Ezek a 
három településre vonatkoztak. A nyert összeget a három település között kell arányosan felosztani, 
majd a felhasználható költségek alapján az 50 %-ot átvállalja a BÁCSVÍZ Rt.  
 
Farkas András: A Képviselő-testületnek elvi döntést kellene hozni arról, hogy a tanulmánytervet 
elkészítteti a másik két településsel közösen, és felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
ügyintézésre.  
 
Dr. Mészáros László: Én is ezt javaslom, annál is inkább, mert itt még konkrétumok szintjén nem 
tisztázott, hogy minden érintett település részt vesz-e, illetve a költségmegosztás milyen elven fog 
történni, tehát előre láthatólag mibe fog ez kerülni az önkormányzatnak. 
 
Csáki Béla: Ez a határozat egy elvi döntés lenne a Képviselő-testület részéről.  
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Polyák Tibor: Az ilyen távolságok nem növelik meg a költségeket, mint Kunszállás és Fülöpjakab 
közötti? Ez a távolság az szinte nagyságrendileg jóval nagyobb, mint Fülöpjakab összes úthálózatának 
hossza. Úgy érzem, hogy akármelyiknek 6-8 km-es távolsága aránytalanul a rácsatlakozók száma egy 
részéről 300 lakos, vagy nem tudom mennyi, aránytalanul nagyon megemelné az összeget. 
Fülöpjakabon a várható rácsatlakozható lakások száma maximum 150, nem tükrözi ezt Kunszállás 
rácsatlakozási lehetőségével, ahol kb. 500 lakás fog rácsatlakozni. A lélekszámban 500 fő különbség 
van, lakás csatlakozás szempontjából háromszoros vagy négyszeres lesz.  
 
Seres István: Akkor lenne célszerű, ha az út mellett többen laknának és így egyik községből a 
másikba, kihasználnánk a rendszert.  
 
Csáki Béla: Annyira rá kell bízni a tervezőkre.  
 
Farkas András: Ez így van. Tehát 25/2002-es rendeletben foglalták össze az agglomerációt, mikorra 
kell megvalósítani például, a 206/2002-esben pedig benne van, hogy milyen műszaki feltételeket kell 
biztosítani ilyen esetekben. Például egyik fontos dolog, hogy a keletkezés helyétől a célig 6 óra alatt 
kell elérnie. De azt is megmondja, hogy két nyomóvezetéket nem lehet egybetenni. Nem lehet a 
hálózatnak sebesség nagyobb, mint 1 m/s. Ha az 1 m/s nem elégíti ki azt, hogy 6 óra alatt odaérjen, az 
nem jó. Vagy elfogadtatja a vízügyi szakemberekkel a 9 órát. Tehát neki ezt engedélyeztetni kell, mert 
ha nem, akkor addig műszakilag nem rakható össze.  
 
Csáki Béla: Van-e még valami észrevétel, vagy javaslat? Részünkről a javaslat egy elvi hozzájárulás. 
Ez akkor érthető a további intézkedésre a polgármester felhatalmazást kap, és amikor pénzügyi, 
bármilyen pénzügyi rendezés stádiumáig eljutunk, utána tervezővel is leültünk majd. Szeretnénk vagy 
akarunk foglalkozni vele ebben a felállásban. Van-e kérdés, észrevétel? Szavazásra tehetem? 
Képviselő-társak, aki egyetért az elmondott határozatszöveggel, elvi hozzájárulást megadjuk, és 
elkezdjük, ahogy Farkas úr mondta, bármikor ki lehet szállni, de legalább kezdjük el, és majd 
meglátjuk mi lesz belőle. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért. Köszönöm egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
138/2005. Kt. sz. határozata 
Elvi hozzájárulás a szennyvízkezelés 
tanulmánytervének elkészítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a szennyvízkezelési 
tanulmányterv elkészítéséhez.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
 
II. NAPIREND – Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
 
Csáki Béla: Folytatnánk a munkát. A II. napirendi pontban egy tájékoztatót kértünk a 
falugazdászunktól. Ez évek óta gyakorlat. Szabó Imre falugazdász kolléga január óta dolgozik 
Fülöpjakabon. Az anyagot megkapták a Képviselők, kívánod-e még valamivel kiegészíteni? Átadom a 
szót.  
 
Szabó Imre: Köszöntöm a testületet. Mivel még nem találkoztunk, egy bemutatkozással kezdtem a 
tájékoztatómat, amit nem akarok kiegészíteni. Más témáról mondanék pár szót. Akik gazdálkodnak, 
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azok tudják, hogy a mezőgazdaság nagy átalakuláson ment keresztül. Ahogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal megalakult, azóta az ő feladatuk az ellenőrzés. Ők végzik a regisztrációt. 
Falugazdászok ennek a hálózatnak a tagjai, létszámuk folyamatosan csökken. Addig fajultak a dolgok, 
hogy a támogatások iránti kérelmet a falugazdásznak már nem kellett aláírni. Kijöttek az új 
nyomtatványok. Nagyobb településen meg lehet oldani, hogy a falugazdász összehívja a település 
lakóit, és elmagyarázza, hogyan kell kitölteni. Annyi kérelem érkezett a Hivatalba, hogy nem győzik 
feldolgozni. Több mint fele kérelemnél levelezgetés indult, mert nem jól töltötték ki a nyomtatványt. 
A rendszer sem tökéletes. A papírmunka nehezebb, de a számítógépes ügyintézés nem megfelelő a 
falusi emberek számára. Beszéltem a Hivatallal, közölték, hogy a múlt évi területalapú támogatást 
lezárták, és állítólag április 30-ig ki fogják fizetni. Betartható egy teljesen külön támogatási forma. 
Nem tudom, mennyire ismerik az emberek. Az a tapasztalatom, hogy Kunszállás és Fülöpjakab 
gazdálkodói nem tudják, mire adták be pályázatukat. Úgy jönnek hozzám, hogy mikor kapjuk meg azt 
a támogatást, amit beadtunk. Bonyolult a megfogalmazása, el is hiszem, hogy az emberek nem tudják, 
mit írnak alá. Alaposabb tájékoztatással ezt meg lehetne előzni. A lényeg, hogy aki beadta, azt nyáron 
fogják elbírálni, és a kifizetés szeptemberben történik.  
Érzékenyen érintett bennünket, hogy Bugac, Kunszállás és Fülöpjakab nincs benne a kedvezőtlen 
adottságú települések sorában, itt 2-3 aranykoronásak a földek. Ennek a kiszámításmódját nem 
elemezgetem. Sajnos az EU-ban állítólag az aranykoronát nem veszik figyelembe. Kedvezőtlen 
adottságú térségbe kellene tartoznia a 2-3 aranykoronás földeknek, nem pedig a 20 
aranykoronásoknak, ugyanis a bugaci 2-3 ak-ás területek nincsenek benne. Ez rossz hír, hiszen van 
egy csomó dolog, amit ehhez köt a rendelet. Támogatásoknál, bizonyos pályázatoknál 10 %, 
beruházások, gépvásárlás, ami 45 %-ban támogatott. Ha valaki kedvezőtlen adottságú területen van, az 
kap még további 10 %-ot, ha 45 év alatti fiatal gazda, akkor 60 %-os támogatottságot élvezhet. 
Állítólag 2 év múlva lehet ezt felülvizsgálni Brüsszelben. A támogatások valamelyest emelkednek, 
21.000 Forintnyi EU-s, és 19.000 Forintnyi hazai támogatásra lehet számítani. Ha valaki nagyon 
biztos a dolgában, és ő maga vállalja a felelősséget, benyújthatja a pályázatát. Ha nekem hozzák, nem 
tudom berajzolni helyettük a területet. A hrsz. alapján tudunk közelíteni a helyhez. Ezeknek a 
pályázatoknak a beadási határideje május 11-e, később lesznek az állattenyésztéssel kapcsolatos 
pályázatok, melyek május végi határidősek. Remélem, eredményesen tudunk együttműködni a 
jövőben. Köszönöm.  
 
Polyák Tibor: Mi a különbség az agrárkörnyezetvédelem és a területalapú támogatás között? Az 
emberek nagy százaléka nincs tisztában azzal, hogy mit vállalnak egy pályázat beadásával 
kapcsolatban. Ezekről külön kiadvány létezik-e, amit a gazdálkodók használni tudnak? Ez csak 
Fülöpjakabi sajátosság, vagy mindenhol gyorsan váltják egymást a falugazdászok?  
 
Szabó Imre: Senkit sem küldtek el, csak áthelyezték őket. Ahogy csökken a feladat, egyre több 
települést kapunk. A támogatást illetően, ha a területalapú támogatási kérelmét valaki megigényli, az 
jár. Az nem pályázat, azt megkapja. Agrárkörnyezetvédelmi célprogramban lehet pályázni. Ha a 
pályázatot megnyerte, akkor az első évben talajvizsgálatot kell végezni, tápanyagpótlási tervet kell 
készíteni, gazdálkodási naplót kell vezetni. A helyes mezőgazdasági gyakorlat feltételei szerint 
gazdálkodnak.  
 
Polyák Tibor: Mit jelent ez a gazdálkodási napló? 
 
Szabó Imre: A gazdálkodással kapcsolatos minden műveletet rögzíteni kell benne.  
 
Dr. Mészáros László: Addig is annyit szeretnék mondani, semmi akadálya, hogy az újságban is 
megjelenjen. Annyi átfedés van a kunszállásiakkal, hogy ők általában hónap elején, mi pedig hónap 
végén jelentetjük meg. Hirdetmény formájában bármikor kihelyezhetjük. Ne legyen olyan, hogy senki 
ne tudjon róla időben.  
 
Szabó Imre: Most nem találom a naplót. A napló vezetését tartom körülményesnek, ismervén azt a 
réteget, akik úgy írták alá, hogy fogalmuk sincs róla, mi ez. Aki tudja, azért gondolta meg, mert nehéz 
teljesíteni a feltételeket.  
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Dr. Jakab Tibor: Nagyon hasznos volt, amit elmondott. Most értettem csak meg, hogy miért nem 
sikeres a magyar mezőgazdaság. Nagyon sok a mulasztás. Erre fel kellene készülni. Nem csodálkozom 
azon se, ha nem fizetik ki a támogatást. Itt olyan komoly a felkészületlenség, hogy úgy tűnik, a tsz 
színvonalon megálltunk. Az uniós szabályokból, adminisztrációkból senki nincs felkészülve. Nem 
tudom, hogyan lehet ezt pótolni, és azt sem, hogy a szlovákok vagy a lengyelek miért tudják jobban 
végezni ezt a dolgot.  
 
Szabó Imre: Magyar specialitás, hogy mindent jobban végzünk. Elhangzott a tv-ben, hogy 
csatlakozunk az Unióhoz, hozzáépítjük a mi rendszerünket, de megtartván a szigorú magyar rendszert. 
Ez a rendszer olyan bonyolult, hogy az Unióban nem hiszem, hogy értik. Szerintem legyen egy uniós 
és legyen egy magyar rendszer.  
 
Polyák Tibor: A területalapú támogatás összegszerűségére nem kaptam választ.  
 
Szabó Imre: Való igaz. Tehát a területalapú támogatás jár, ennek az összege 40.000 Ft körül van. Az 
agrárkörnyezetvédelmi támogatás attól függ, hogy melyik ágat választják, az alapszintű az 22.000 
Forint, a tanyás 27.000 Forint. Meg lehet pályázni az agrár-környezetvédelmi támogatást. Ha 
megnyeri, akkor 65.000 Forint hektáronként. Ha kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodik, erre 
külön is beadhat egy igénylőlapot, ennek jövő hónapban van határideje, azután is igényelhet kb. 
21.000 Forintot.  
 
Seres István: Igaz-e az, hogy a Homokhátságon egyre jobban támogatják a szőlő és 
gyümölcstelepítést?  
 
Szabó Imre: Az összköltség 45 %-át támogatják, de nagyon sok hitelt kell felvenni. Az a gond a 
gyümölcsnél és a szőlőnél, de főként a szőlőnél, hogy meghatározott kvótája van. Csak abban az 
esetben tudjuk igényelni a kvótát, ha 6-7 évig visszamenőleg kivágott szőlő helyére telepítjük, arra is 
érvényes. Ez a szőlőre, almára, körtére és őszibarackra is vonatkozik.  
 
Seres István: Fülöpjakabon volt hegyközség, rengeteg szőlőt kitermeltek, akkor ide nem is lehet 
telepíteni? 
 
Csáki Béla: Még mindig szőlő művelési ágban van.  
 
Szabó Imre: Ezekre nem kell engedély.  
 
Seres István: A kivágott alma- és körtefák helyett lehet ültetni?  
 
Szabó Imre: Igen. 
 
Csankovszki Tibor: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal milyen céllal kérhet adatokat?  
 
Szabó Imre: Nyáron és ősszel bizonyos rendszerességgel be kell jelenteni, hány hektár a 
mezőgazdasági terület, ebből mennyi a búza, a kukorica, stb., az milyen stádiumban van, pl. közepesen 
fejlett, fejlett. Hány hektár pusztul ki. Meg kell becsülni a várható termelést, és jegyezni kell, hogy 
ténylegesen mennyi termett. Azt is, hogy árvíz volt-e, belvíz magasan volt-e, tehát egy összesítőt kell 
küldeni a Hivatalnak tájékoztatás végett.  
 
Csáki Béla: Van-e további kérdés? Ha nincs, pár gondolattal összefoglalom. Az agrárágazat 
elaprózott helyzete nem tetszik a nagyuraknak. Hogy mit terveznek ezzel a rengeteg kis gazdasággal? 
Megpróbálják lehetetlenné tenni működésüket. Az viszont nem igaz, hogy a kis gazdaságok nem 
tudják fenntartani magukat. Bonyolult ez a dolog. Figyelemfelkeltésként tarthatnánk egy előadást a 
támogatási fajtákról. Hasznos a támogatási rendszer, de ez is politika.  
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Dr. Mészáros László: Annyit szeretnék mondani, hogy az Unió tagállamaiban 6 évre szól a 
támogatási rendszer. Nálunk eltelik 6 nap, és megváltoztatják a törvényt. Magyarországon nincs 
jogbiztonság.  
 
Csáki Béla: Kérdés van-e még? Megköszönöm a beszámolót Szabó Imre falugazdásznak.  
 
III. NAPIREND – Tájékoztató a Nyugdíjas Klub 2004. évi tevékenységéről 
 
Csáki Béla: Folytatjuk a III. napirendi ponttal. Az anyagot megkapta-e mindenki? Megkérdezem 
Szabó Ferencnét, hogy kívánja-e kiegészíteni valamivel a tájékoztatót? 
 
Szabó Ferencné: Nem egészíteném ki, inkább várom a kérdéseket. 
 
Csáki Béla: Van-e kérdés? Ha nincs, akkor én kérdezek. A fülöpjakabi nyugdíjas klub nem önállóan 
bejegyzett civil szervezet, hanem csatlakozott egy félegyházi szövetséghez, ez miből áll? Tagdíjat kell 
oda fizetni? 
 
Szabó Ferencné: Igen, 100 Ft/fő havonta.  
 
Csáki Béla: Ezért jár valami kedvezmény, jogosultság illeti-e meg a tagokat? Lehet-e pályázatot 
beadni az ő nevük alatt?  
 
Szabó Ferencné: Tavaly még nem voltak bejegyezve, ezért pályázatot sem tudtunk benyújtani. Idénre 
számolnak majd több pályázatra.  
 
Csáki Béla: 50 000 civil szervezet van az országban. Ebből kevesen felelnek meg pályázatbeadásra. A 
Nemzeti Civil Alaphoz is lehet pályázatot benyújtani, de nemcsak programok megvalósítására, 
eszközbeszerzésre, hanem működésre is. Az ilyen fajta pályázatokat hiányolják. Elmondtuk, hogy ne 
várják el, hogy kis településen létrejött klubok nagy dolgokat tegyenek. A megoldás az, hogy társulni 
kell egy nagyobb klubbal. 
 
Polyák Tibor: A pályázatokat hiányoltam a tájékoztatóból. Nem nagyon találkoztunk egy civil 
szervezetnek sem az anyagával, hogy valamilyen pályázaton nyert volna. Eddig nem is voltak ilyenek, 
vagy nem volt, aki figyelemmel kísérje? A másik, hogy 6 tagú vezetőséget választottak. 1 fő 
visszalépett, ezt az egy személyt pótolják? 
 
Szabó Ferencné: Pótoltuk. 
 
Polyák Tibor: Elég mozgalmas év áll a nyugdíjas klub mögött. 
 
Szabó Ferencné: Igen, sok helyen voltunk, sok meghívást kaptunk. Ha idén is megyünk, a 
közlekedést nem tudjuk megoldani.  
 
Seres István: A 2005. évről van-e tájékoztató, ha igen, legyen szíves adni nekünk.  
 
Szabó Ferencné: Erre az évre nincs, mert folyamatosan változnak a programok. Vagy el tudunk 
menni egy-egy rendezvényre, vagy pénzhiány miatt nem.  
 
Dr. Mészáros László: Szeretném kiemelni, hogy amellett, hogy a nyugdíjas klub saját tagjainak 
szórakoztatását, saját tagjainak tevékenységét szervezi, nagyon fontos közművelődési tevékenységet 
végez a faluban. Aktívan ápolják a társtelepülési kapcsolatokat. Ehhez a munkához nagyon jó 
egészséget kívánok.  
 
Csáki Béla: Van-e még valakinek kérdése? 
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Szabó Ferencné: A tagsági pénzt koszorúkra költöttük, sajnos sok volt a haláleset. A támogatás 
bérleti díjakra és megrendelésekre ment el.  
 
Seres István: Nem kerestek meg nagyobb vállalkozókat, hogy támogassák a klubot? Biztosan 
szívesen segítenének.  
 
Szabó Ferencné: Még nem.  
 
Dr. Mészáros László: Biztos a Képviselő-testület is egyet ért azzal, hogy az Önkormányzat mind 
működési célú támogatást, mind pedig egyes rendezvények lebonyolításához segítségként támogatást 
tud nyújtani.  
 
Szabó Ferencné: Olyan kérésem lenne, hogy ha a rendezvényekre történő szállítást nem tudjuk 
megoldani, az önkormányzat autóját igénybe vehetjük-e? 
 
Csáki Béla: Ha hétvégére esik a rendezvény időpontja, akkor igen.  
 
Szabó Ferencné: A tiszakécskei rendezvény június 16-án csütörtökre esik, de a többi mind szombatra.  
 
Csáki Béla: Ez egyeztetés kérdése. Bizottsági ülésen már téma volt, ma is foglalkozunk ezzel a 
kérdéssel, hogy volt egy miniszteri vizsgálat a közművelődés helyzetéről. Ki kellene alakítani egy 
pályázati rendszert. Például a bizottság kiírja a pályázatot, és a Képviselő-testület jóváhagyja. Csak 
gratulálni tudok a Nyugdíjas Klubnak, és csak így tovább. Azt mondom, hogy pályázni kellene a 
Nemzeti Civil Alaptól támogatást.  
 
Szabó Ferencné: Megígérték, hogy a Közgyűlés megtartására minden lehetőséget megragadnak, 
minden pályázatra jelentkeztek.  
 
Csáki Béla: Szokott lenni a temetőnkben takarítási nap. A Nyugdíjas Klub minden alkalommal segít. 
Most is számítanánk a segítségükre. Köszönjük a beszámolót, köszönjük a munkájukat.  
 
IV. NAPIREND – Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 
tevékenységéről 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Kettős apropója is van annak, hogy a 
közművelődési tevékenység feladatellátásáról beszélgetünk. Az egyik a Kulturális Minisztérium által 
végzett vizsgálatok megállapításai. Ezt a jelentést a Kulturális és Sportbizottság már megtárgyalta és 
eléggé vegyes volt a fogadtatása. A másik az, hogy az éves tervünk szerint a település közművelődési 
feladatellátásával kapcsolatosan végzett munkát összegezni, értékelni kell, és erről be kell számolni az 
önkormányzat felé. Jelenleg két ilyen beszámoló van a Képviselők előtt, az egyiket Havas Tibor 
könyvtárvezető, a másikat a jegyző készítette. Az utóbbi a testületi ülés előtt készült el. Felolvasnám. 
(Beszámoló a 2004. évi közművelődési feladatellátásról, Beszámoló a könyvtár működéséről) 
Köszönöm. 
 
Csáki Béla: Van-e kérdés? 
 
Dr. Jakab Tibor: A könyvtár működéséről szóló beszámolóból szeretnék két sort felolvasni. „A 14-
18 éves korosztály és a felnőtt korosztály kapcsolata a könyvtárral minimális. Ennek okai között lehet 
az, hogy nincs igazán igény az olvasásra, akinek pedig az igénye esetleg meglenne, annak sem ideje, 
sem „energiája” nem marad erre.” Ez szomorú akkor, amikor országos kampányok vannak az olvasás 
népszerűsítésére. Nem értem, hogy akinek lenne igénye, annak nincs ideje. Ezt nem tudom elhinni. A 
másik kérdésem az, hogy itt a szakfelügyeleti jelentésben a község történetét ki írta és milyen 
forrásból, mert ez nem cseng egybe az előzőleg ismertekkel. Ez kinek a műve? Ez valamiféle kutató 
volt, vagy történész? 
 



 - 9 - 

Csáki Béla: Már nem tudom így 1 év távlatából, hogy honnan szedte a forrásanyagot ehhez.  
 
Dr. Jakab Tibor: Hivatkozik IV. Bélára, a rendelkezéseire, stb. Az itteni embereket elég szubjektív 
módon jellemzi. Azt hittem, hogy valamelyik helybéli lakos segített ebben. A községnek létezik 
monográfiája, ami hozzáférhető? 
 
Csáki Béla: A Fülöpjakab könyv, amit jóindulattal neveznék monográfiának. Ezek hiteles levéltári 
anyagok, amit Piroska István feldolgozott. Lehet, hogy Kis László elment és ő is utána nézett, az is 
lehet, hogy könyvből, vagy esetleg a honlapról nézte le. A leírtakat kíváncsiságból összevetem a 
könyvvel. Ha különbséget találok, akkor ki kell derítenünk, hogy melyik a valós.  
 
Seres István: Sérelmezem, hogy a jegyző úr beszámolójából hiányzik a Szűcs Iskolánál szervezett 
rendezvények listája. Igaz, hogy nem kértem támogatást, de a focibajnokságot is már 4 éve 
megszervezzük, gyermeknapokat a kunszállási és kiskunfélegyházi iskolásoknak, az „Óvd és védd a 
természetet” minden évben meg van rendezve, kiállítások. Kérem, tegye bele a beszámolóba.  
 
Dr. Mészáros László: Először is elnézést kérek, azért maradt le, mert a bizottsági ülésen nem voltál 
jelen. Ehhez akkor segítséget szeretnék kérni.  
 
Csáki Béla: Más észrevétel van-e?  
 
Bertus József: Lehetőség volna-e arra, hogy a könyvtárat vonzóbbá tennénk magazinokkal, 
napilapokkal? 
 
Dr. Mészáros László: Az év elején volt próbálkozás, hogy a Hivatal járatott újságait, a 
Népszabadságot átvigyük a könyvtárba, de Havas tanár úr nem kapott az alkalmon. 
 
Csáki Béla: Kevés sajtó jár a könyvtárnak. Jó a gondolat. Bútorokat kellene venni, ahová 
kényelmesen le lehet ülni. Ez nem akadály, ezt át tudjuk vinni. Valamennyire inkább a programokat 
kellene átnézni. Olyan programok kellenek, amik a felnőtteket is vonzzák. Ha a felnőttek hazajönnek a 
munkából … 
 
Polyák Tibor: … biztos nem fognak beülni a könyvtárba Népszabadságot olvasni. 
 
Csáki Béla: Ez a szomorú. A törekvés meg volt az Önkormányzat részéről. A könyvtárról szóló 
beszámolóban az is elhangzik, hogy nem kérték, hogy határozathozatalban jelöljön meg valakit az 
önkormányzat. Az ellenőrzést végző hölggyel beszélve, ez a könyvtár így megfelel azoknak a 
kritériumoknak, hogy önálló könyvtári státusza legyen. Azért volna jelentősége önálló alapító okirattal 
rendelkeznie, mert a könyvbeszerzés sokkal olcsóbb lenne, számítógépes rendszerbe bekapcsolható 
lenne, sok előnye volna. Többcélú kistérségben szorgalmazzák a mozgókönyvtárak létesítését. Ehhez 
majd a Képviselő-testület véleményét kell megadni. Ezzel kapcsolatos lapot mindenkinek odaadtam az 
év elején. A könyvtárnál én is azt látom, hogy jó lenne előbbre lépni, próbálkozni kell.  
 
Seres István: Helyi szavalóversenyt lehetne rendezni évente kétszer. Erre a gyerekek készülhetnek, és 
így a szülők is eljönnek a könyvtárba.  
 
Dr. Mészáros László: Ez szerintem is kiváló gondolat, de az a gond ezzel, hogy az önkormányzatnak 
ki kellene jelölni egy állandó felelőst, aki ezt a tevékenységet irányítja. A gond az, hogy pillanatnyilag 
nincs gazdája a rendezvényeknek. Mondhatnánk azt, hogy szervezze az iskola, vagy a Teleház 
dolgozója, vagy a könyvtár.  
 
Csáki Béla: Az iskola erre azt mondja, hogy ő szervezi az anyák napját, a március 15-ét, stb. Ezt nem 
vállalják.  
 
Seres István: Régen volt egy művelődési ház, ahol egy rendezvényszervező dolgozott.  



 - 10 - 

 
Csáki Béla: Egy ilyen feladat ellátása minimum 2 millió Forint költséggel jár. Azzal még nem 
oldottuk meg, mert kell egy könyvtárosnak lenni, egy Teleház-munkatársnak lenni. A kérdés az, hogy 
ezt anyagilag elbírjuk-e.  
 
Seres István: Csak olyan embert kellene alkalmazni, aki összefogja az embereket, egyezteti az 
időpontokat, tehát megszervezi az egész rendezvényt. 
 
Csáki Béla: Milyen emberre gondolsz? 
 
Seres István: Olyanra, aki társadalmi munkában is el tudná vállalni, anélkül, hogy fizetést kérne, 
egyeztetni a három létesítménnyel.  
 
Csáki Béla: A társadalmi munkástól nem tudsz követelni. Nekünk viszont olyan ember kell, akitől 
számon tudunk kérni. Ehhez szakember kell.  
 
Dr. Mészáros László: A fenntartó támaszthat bizonyos feltételeket. Ennek feltétele a teljes koncepció 
megléte. Viszont ha Internet-hozzáférési lehetősége van a gyereknek, biztos nem versolvasással tölti 
az idejét.  
 
Seres István: Nem biztos, mert különböző pályázatok találhatók még a Interneten, és az idősebb 
gyerekek többször fognak pályázatot nézni, mint barangolni.  
 
Polyák Tibor: Az iskolás korú gyerekek időbeosztása teljesen megváltozott.  
 
Seres István: Ha egy 4.-es vagy egy 5.-es készül arra a szavalóversenyre, csak elmegy a szülő is. 
 
Csáki Béla: A kopjafa avatásakor többen voltak a felnőttek.  
 
Polyák Tibor: Dús az az eseménynaptár. Ha hivatalból kijelölünk valakit, nem biztos, hogy fenntartás 
nélkül elfogadná. A versszavalás úgyis az iskola falai között marad.  
 
Csáki Béla: A szavalóverseny egy komoly rendezvény. Főleg akkor, ha több településről jönnek a 
versenyzők. Oda zsűri kell, díjak kellenek.  
 
Csankovszki Tibor: Nem biztos, hogy versenyként kellene kezelni ezt. Irodalmi olvasókört is lehetne 
szervezni. Oda csak a hallgatás öröméért mennének az emberek.  
 
Csáki Béla: Ha úgy gondolja a többség, akkor ez meg lehetne oldani.  
 
Dr. Mészáros László: Azzal kezdtem, hogy inkább munkaanyag, és nem beszámoló. Tehát én azt 
szeretném, ha elkezdenénk ezt munkaanyagként alkalmazni. Elképzelésekkel szeretném kiegészíteni, 
ami alapján azt mondhatjuk, hogy van egy közművelődési koncepciónk. Elkezdhetjük utána azt 
keresni, hogy kell-e hozzá pályázati rendszer, kell-e valamilyen forrást biztosítani, és már kész is lenne 
a közművelődési rendelet módosítása.  
 
Csáki Béla: Ezt körbejárjuk, pontosabban megbeszéljük, közművelődési szakember véleményét 
meghallgatjuk. Egy pontosítást kérnék. A plébános úr érzékeny arra, hogy istentisztelet a 
reformátusoknál van, helyette írjunk szentmisét. Az FSE programjai között nem szerepel az 
akadályverseny. Írjuk már be. Így elfogadható-e az egész beszámoló? 
 
Seres István: A Havas Tibor tanár urat, és Csankovszki Tibor tanár urat meg kellene kérni egy ilyen 
rendezvény megszervezésére.  
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Csankovszki Tibor: Egy-egy ilyen rendezvényt nagyon meg kell szervezni, és nagyon át kell 
gondolni. Ez nehéz feladat, és sok időt vesz el a megvalósítása.  
 
Dr. Mészáros László: Egy rendezvény megszervezését szívesen vállalom.  
 
Seres István: A pályázatokat is kellene figyelni, hogy valamennyi pénz nyerjünk.  
 
Csáki Béla: Ezeket a rendezvényeket be kell illeszteni a falu rendezvény naptárába. Képviselő-társak, 
akkor így együttesen ezt a két anyagot, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
139/2005. K.t. sz. határozata 
A kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról 
A könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, 
valamint a könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
V. NAPIREND – A 2004. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása 
 
Csáki Béla: Jelezném, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság együttes ülése megtárgyalta az 
előterjesztést, és javasolja a Testületnek elfogadásra.  
 
Dr. Mészáros László: A 7. mellékletben a bizottsági ülésen felmerült, hogy esetleg a gyökérzónás 
szennyvíztisztítási tanulmánytervet kétszer fizettük ki. Nem fizettük ki kétszer, a megbízási szerződés 
úgy szól, hogy két egyenlő részletben kell teljesíteni.  
 
Csáki Béla: Van-e kérdés?  
 
Seres István: A működési bevételben a Termőföld bérbeadása miért 0? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: Földhaszonbérletként van nyilvántartva, nem itt jelöljük.  
 
Csáki Béla: A saját földünket illető haszonbérleti jog máshol van jelölve. Ha valaki a területen 
termőföldet bérbe ad és 5 évnél rövidebb időről szóló szerződése van, akkor kell az önkormányzathoz 
befizetni. Azért szerepel a sorban, mert előző évben is volt még. Most ezek megszűntek.  
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: Eddig 10.000 Ft volt megjelölve, de ez az összeg nem folyt be. A 
földhaszon bevétel az egyéb sajátos bevétel között jelentkezik.  
 
Csáki Béla: Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazásra bocsátom a 2004. évi 
zárszámadási rendelet elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2005. (04.21.) Ök. sz. rendeletét 

a 2004. évi zárszámadásról 
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VI. EGYEBEK 
 
Csáki Béla: Az elsőben határozathozatalra van szükség. Biztos értesültetek róla, hogy az 
önkormányzattal is jó kapcsolatban lévő, a határút másik oldalán élő Dulity Tibor alkotóművész 
elhunyt. A búcsúztatásán az önkormányzat képviseletében jelen voltam. Bácsalmáson született, 
Jakabszálláson lakott, Kiskunfélegyházán rengeteg kiállítása volt. Több éven keresztül működtette az 
alkotótábort a Báthori-kúriában. El kell mondani, hogy minden évben ajándékot kapott az 
önkormányzat, festményt vagy grafikát. Azonkívül itt van 50 db képe az alkotótábornak, amely a 
polgármester hivatal folyosóján, irodáiban van. Vigyázni kell rá, hogy megfelelő védett helyen 
legyenek. Bácsalmás város kezdeményezte azt, hogy megyei kitüntető díjra terjeszti fel a művész urat. 
Kapunk minden évben a megyei önkormányzat elnökétől egy felhívást, amelyben arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy ha olyan személyünk van, akit méltónak találunk a Megyei Közgyűlés által 
alapított kitüntető díjra, akkor azzal élhetünk. A javaslatunkat nem biztos, hogy elfogadják. Ez a 
lehetősége minden településnek megvan. A díj neve: „Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja”. 
Felolvasom a levelet és a javaslatot. Bácsalmás és Kiskunfélegyháza is felterjesztette. Április 30-a a 
beadás határideje. Van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? 
 
Seres István: Én egyetértek vele. Szeretném elkérni a Szűcs Iskoláról készült képet.  
 
Dr. Mészáros László: A képek csak megőrzésre vannak nálunk, nem a tulajdonunk.  
 
Seres István: Én sem tulajdonba kérem, megőrzésre, ha kiállítás van nálunk, akkor a látogatók 
megnézhetnék. 
 
Csáki Béla: Ezt meg kell beszélnem a hölggyel.  
 
Polyák Tibor: Az lenne célszerű, ha együtt lenne ez a gyűjtemény.  
 
Dr. Jakab Tibor: Támogatom a javaslatot. Írtam egy rövid búcsúztatót, odaadtam Szénási Zoltánnak, 
ha úgy gondolja, közzé lehetne tenni a Hírlevélben.  
 
Csáki Béla: Felolvasnám azt a verset. Köszönöm. Ha hozzájárulsz, hozzátehetjük a kitüntetési 
javaslathoz? 
 
Dr. Jakab Tibor: Természetesen, köszönöm. 
 
Csáki Béla: Ha elfogadja a Képviselő-testület a kitüntetési javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
140/2005. Kt. sz. határozata 
Dulity Tibor „Bács-Kiskun Megyei Művészeti Díja”  
Kitüntetésre történő javaslata 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dulity Tibor elhunyt festőművészt javasolja a 
„Bács-Kiskun Megyei Művészeti Díjban” történő részesítésre, csatlakozva ezzel Bácsalmás Város 
Önkormányzatának és Jakabszállás Község Önkormányzatának ugyanilyen tartalmú javaslatához.  
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Csáki Béla: A következő téma a Bio Szövetkezet Öko-Portya megrendezésére támogatás kérelme. 
Június 17-19. között van ez az országos rendezvény. Neves közéleti személyiségeknek szerveznek 
olyan versennyel egybekötött utat, ahol megismertetik őket a tájak jellegzetességeivel. A menete a 
következő: egyforma autókkal mennek állomásról állomásra. Bizonyítaniuk kell, hogy minden 
állomáson megjelentek. A rendezvény célja, útvonala felolvasva.  
Ez Fülöpkert Bioszövetkezet, illetve a helyi civil szervezet közös szervezésében kerül megrendezésre. 
Ez a szervezet nem kap támogatást, mert a szervezők szerint ez nekünk megér annyi reklámot, hogy 
Fülöpjakab nevét ország-világ lássa. A Megyei Önkormányzatnak van egy pályázata. Felolvasom a 
pályázati felhívást. Az ehhez kapcsolódó kérelem felolvasása.  
A kérés első része az, hogy az önkormányzat nevében nyújtsuk be a pályázatot. Nem kér hozzá önerőt. 
Szponzorként megpróbálnak hívni nagyobb vállalkozókat. A kérés az, hogy mint társrendező, 
Fülöpjakab neve, zászlaja, címere alatt megjelölve a település nevét adja-e. Az első ötlet szerint a 
Teleház udvarán lenne megoldva, de a szervezők kérése, hogy az egyik bio-gazdaságban a 
gazdaságnézés és a vendéglátás is. Itt egy reprezentatív sátor felállítása 150-200 ezer forint körül van, 
azt kell még a pályázatban célnak feltüntetni. Társrendezőként veszünk részt ezen a rendezvényen, és 
a Fülöpke Bioszövetkezet a másik rendező fél. Nem láttunk elvi akadályát. Annyi segítség lenne 
esetleg még, ha asztalokat, evőeszközöket díjmentesen a rendelkezésükre bocsátaná az önkormányzat. 
Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban? 
 
Seres István: Hol lesz ez a rendezvény megtartva? 
 
Csáki Béla: Polyák Imre és Polyák Mária gazdaságában.  
 
Kürtösi József: Miért nem jó a Teleház udvara? 
 
Seres István: Felajánlottam volna a Szűcs Iskolát. 
 
Csáki Béla: Ott nincs gazdaság. A konyha miatt kellett volna a Teleház udvarán, de majd a 
Szövetkezet elintézi. Így legalább az önkormányzatnak kevesebb dolga lesz.  
 
Seres István: Ha 200.000 Ft-ba kerül a sátor bérlése, nem lenne egyszerűbb, ha megvennénk egy 
ilyen sátort?  
 
Csáki Béla: 120 m2-es sátor, szőnyeg, minden nélkül 120.000 Ft. Ez meg nagyobb ennél.  
 
Dr. Mészáros László: Ha jól értettem, a kérelemnek két része volt. Az egyik az együttműködésre, a 
másik pedig a támogatásra vonatkozott.  
 
Csáki Béla: Igen. 
 
Seres István: Mennyivel kellene támogatnunk ez a kérelmet? 
 
Csáki Béla: Én tartózkodom.  
 
Seres István: Ha a pályázaton a nevünket adjuk, akkor mi segítettük őket pénzforráshoz.  
 
Dr. Mészáros László: Az egy kicsit rosszul hangzik, ha az egyik társszervező nem vállal semmiféle 
anyagi részt a költségekből.  
 
Csáki Béla: Ők elszámolnak, de csak az önkormányzat nevén keresztül lehet beadni pályázatot. Ha 
nyerünk, az a pénz nem marad nálunk. Továbbadjuk a társszervezőnek.  
 
Kürtös József: Olvastál 50-100.000 Forint körüli összeget. Szerintem 70-80.000 Forintot kellene 
adnunk, plusz az asztalokat és a tányérokat segítségül.  
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Csáki Béla: Ha forintban is tudjuk támogatni, az még jobb, de én ebben nem akarok nyilatkozni.  
 
Dr. Mészáros László: Javasolnám, hogy először szándékozunk-e együttműködni, közösen rendezzük-
e meg a rendezvényt, a másik, hogy közösen szándékozunk-e pályázni, végül el kell dönteni, hogy a 
pályázaton kívül kívánjuk-e anyagilag is támogatni a rendezvényt. Annyit szeretnék még hozzátenni, 
hogy a működési célú támogatásokra 1.000.000.-Ft-os előirányzatunk van, ezt eddig 53 %-ban 
teljesítettük. Ezt tájékoztatásként mondom.  
 
Csányi István: Annyit szeretnék csak, hogy a padok, asztalok átadása is támogatás. De ha nem 
segítünk, elég szégyen volna.  
 
Csáki Béla: Az első kérdés tehát, látja-e értelmét a Képviselő-testület, áll-e szándékában támogatni 
egyáltalán ezt a rendezvényt.  
 
Polyák Tibor: Én támogatom. A Bioszövetkezet nem hozott még szégyent a falura, inkább a hírnevet 
vitték bármilyen sajtóban. Anyagi támogatást és az edények, asztal stb. felajánlásával egyetértek.  
 
Csáki Béla: Köszönöm. A többség egyetért azzal, hogy a Megyei Önkormányzatnak a község nevén 
futott pályázatot nyújtsuk be? Ki hány forint támogatás gondolt? 
 
Seres István: 40.000.-Ft + dologi segítség. 
Csankovszki Tibor: 50.000.-Ft 
Kürtösi József: 50.000.-Ft 
Dr. Jakab Tibor: 60.000.-Ft 
Bertus József: 50.000.-Ft 
Polyák Tibor: 50.000.-Ft 
Csányi István: 50.000.-Ft 
 
Csáki Béla: Aki egyetért a rendezvények támogatására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által 
kiírt pályázaton való részvételről. Köszönöm, 1 tartózkodással elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
141/2005. Kt.sz. határozat  
A rendezvények támogatására a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
által kiírt pályázaton való részvételről 

HATÁROZAT 
 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2004. évi 
rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
 
A 2005. évi Kelet-Magyarországi I. Öko-Portya első állomása Fülöpjakab elnevezésű rendezvény 
lebonyolításához, konkrétan a résztvevők fogadásához szükséges reprezentatív sátor bérleti díjának, 
valamint a vendéglátás nyersanyag költségének fedezésére kívánja a Képviselő-testület a pályázaton 
nyert összeget fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen:    600.000 Ft. 
- Ebből a rendezvénysátor bérleti díja:     100.000 Ft 
- Ebből a vendéglátás nyersanyagköltsége:    100.000 Ft. 
 
Pályázati önerő:       400.000 Ft, 
A pályázat útján igényelt összeg:     200.000 Ft 
Összesen:         600.000 Ft 
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A konkrét célhoz szükséges 400.000,-Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás miatti 
különbözetet, mely az Öko-Portya finanszírozásához szükséges, az önkormányzat biztosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla 
Határidő: 2005. április 29.  
 
Csáki Béla: A következő egyéb kérdések, amiben döntöttünk a költségvetési rendeletünkben, a 
szelektív hulladékgyűjtő pontok beállításra kerültek. A többi településen is próbálják. Tulajdonképpen 
Petőfiszállás kivételével mindenki beszállt, jelentkezett még Jászszentlászló, Móricgát is. 
Szóróanyagot jutatott el nekünk, hogy ezt tegyük közzé. Felolvasnám a megállapodást. Rövid időn 
belül szállítják a konténereket. A kérdés az volna, hol legyenek helyileg a kukák? Ne legyenek útban, 
ne rontsa a faluközpont képét, több szempontot kell figyelembe venni.  
 
Seres István: A Teleház udvarán lehetne, ahol a homokot tárolják. Ott mindenki rálát. Az központi 
terület is.  
 
Kürtösi József: Messzebbre sem jó rakni, mert akkor nem mindenki tudja használni.  
 
Bertus József: Jó a Teleház udvara, mert ott védett helyen is van.  
 
Csáki Béla: Ott a rendezvényekkor sem aggat senkit. A sarokba kellene rakni. Rá kell figyelni, mert 
utasításokat kaptunk a kukákra vonatkozóan. Színesben egy matrica is lesz rajta. Ezt is felolvasom.  
 
Polyák Tibor: Remélem, lesz annyira kulturált a lakosság, hogy nem kell szétválogatni elszállítás 
előtt a szemetet.  
 
Seres István: Nem értem, hogy az üvegek közé miért nem lehet gyógyszeres üveget dobni. 
 
Dr. Mészáros László: Mert veszélyes hulladék a gyógyszer.  
 
Csáki Béla: Azért olvastam, hogy tudja a Képviselő-testület, mibe vágtunk. Az úr a tájékoztatóban 
nagyvonalú volt, de előre nem szólt. Mi nem ilyet akartunk. Nem merült fel, hogy sok mindent nem 
dobálhatunk bele. A szállításra van egy megállapodás.  
 
Polyák Tibor: Fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatban.  
 
Seres István: Saras a terület, legalább egy akkora betonos placcot kellene építeni, amire pont ráférnek 
a kukák. Az könnyen takarítható.  
 
Csáki Béla: Aki ilyenformán egyetért a szelektív gyűjtőpontok helyével, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
142/2005. Kt. sz. határozata 
Szelektív hulladékgyűjtő pont beállítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő pont beállítását a 
Klubház–Teleház udvarán kívánja megvalósítani.  
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Csáki Béla: A következő: lépni kell abban is, hogy a költségvetési rendeletben szerepel egy összeg 
járdaépítésre. Már meg van a gyalogátkelő pontos helye. A kérdésem az lenne, hogy ezt a hivatal előtti 
balesetveszélyes járdát akadálymentesíteni kell, az utca melyik oldalán, és milyen széles legyen?  
 
Dr. Mészáros László: Annyit szeretnék csak mondani, hogy a gyalogátkelőhely miatt a járda helye is 
kötött, tehát a Hivatalig egészen biztos, a menetirány szerinti jobb oldalon kell, hogy legyen.  
 
Csáki Béla: Hogy ez maradandó helyen legyen, ahhoz bentebb kell építeni. A kerítést fel kell szedni, 
a kerítésen belülre kerülne a járda. Kis Zoltánnal egyeztettünk, nincs akadálya. Szépséghibája, hogy a 
Hivatalt kerítéssel el kell látni, mert az ablakokat védeni kell. Van egy javaslatom. Aszfaltos 
burkolatból kellene kiépíteni.  
 
Seres István: Mennyibe kerül az aszfaltos burkolat? 
 
Csáki Béla: Megvan m2-re, de most nem tudom. Kérjünk ajánlatokat több cégtől. Kb. 1,5 m-eset 
kellene.  
 
Seres István: A Viacolort nagyon nehéz takarítani. A rapcsos felületen nehéz például havat lapátolni. 
Betonból lenne szélesebb.  
 
Polyák Tibor: A kockakövet választanám. 1,5 m-est, a keresztnél kiszélesíteni, majd a keresztet 
körbevenni vele.  
 
Bertus József: A hivatal előtti járda meg lett építve, olyanra kellene az utcán is.  
 
Polyák Tibor: A kockakő bármikor felszedhető.  
 
Csáki Béla: Jobb a kockakő, mert átengedi a vizet és nem fagy szét. Van-e más kérdés? Tehát a 
járdaépítés a Polgármesteri Hivatal oldalában az orvosi rendelő vonaláig, ott egy lejárót építeni, és az 
egész utat kockakőből oldjuk meg. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testület 
143/2005. Kt. sz. határozata 
A Polgármesteri Hivatal előtti járda javítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal előtti járda megépítését 
engedélyezi. A járda a Polgármesteri Hivatal oldalában az orvosi rendelőig tart.  
 
 
Csáki Béla: Még egy útépítési dolgot beszéljünk meg. Csankovszki Tibor képviselő-társunk már 
többször felhozta, hogy a 34-es dűlő nagyon rossz állapotban van. Megmutattam a Közútkezelőnek, 
mondták, hogy martaszfalttal meg tudják javítani, kértem tőlük árajánlatot. Felolvasom.  
Ez egy Kht., ha köt egy szerződést, nem tesz rá hasznot. Át kellene számolni, hogy mekkorák a 
gödrök. Ígéret volt arra, hogy a lakosok beszállnak a költségekbe. Mi a véleményetek? A másik 
megoldás, hogy nekünk kell szerezni anyagot a javításhoz pl. a vasúttól. Földjavításra közel 1 millió 
forint van tervezve, ha abból valamennyit el tudunk csípni, ekkora szakaszra futná. Mi a véleményetek 
erről? 
 
Csányi István: Annyit megér nekünk is, hogy ne kelljen évente javítgatni, tehát érdemes lenne 
figyelembe venni, hogy be kell fektetni a hosszabb „élettartamért”.  
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Seres István: Az ára 400,-Ft+ÁFA/m2. Ha veszünk egy 3 m széles és 400 m hosszú szakaszt, az igen 
sokba kerül.  
 
Csáki Béla: Azt esetleg megrendelhetjük tőlük, hogy csak a nagy kátyúkat temessék be. Az biztos 
nem kerülne annyiba.  
 
Polyák Tibor: Az erre félretett közel 1 millió forintnak fedeznie kellene az útjaink javítását.  
 
Csáki Béla: Az elfogadott zárszámadásban szerepelt a pénzmaradvány. Abból fedezzük a sürgősebb 
kiadásokat. Eddig nem tudtuk az összeget, így nem költekezhettünk belőle. Nem tudjuk, hogy lesz-e 
még olyan nagyobb feladat, amit a pénzmaradványból kell fedeznünk. A 34-es dűlőt kijavítják, 
lehengerlik. Addig nem akartam semmit kérdezni, amíg a ti véleményeteket nem ismerem. Később 
hozzunk határozatot.  
 
Két határozatot hoztunk a múltkor, melyben elfogadtátok nagyságrendben a pályázatok beadási 
értékét. A CÉDÁ-nál óvodai külső játék beszerzése volt a cél, ami a költségvetési rendeletünkben 
nevesítve is volt. Az önerő 200.000.-Ft-ban volt megjelölve. Visszajelzést kaptunk, melyben közölték, 
hogy a felosztás alapján Fülöpjakabot 827.000.-Ft támogatás illeti meg. A másik pályázat a TERKI. 
Ebben az útépítés és a sportpálya elkészítésének indultunk. A kivitelező 8,5 millió Forintban 
állapította meg ennek a költségét. Úgy küldtük el a pályázatot, hogy 4 millió forintot terveztünk a 
költségvetésben önerőnek, az igényelt támogatás pedig 4,5 millió forint. Úgy szokott lenni, hogy 75 
%-át mi fizetjük, 25 %-ot kapjuk támogatásként. Mindenféleképpen át kell dolgozni a határozatot. A 
TERKI is jelezte, hogy 3.400.000.-Ft-ot kapunk. Tájékoztatásként ennyit szerettem volna mondani. Ha 
nincs kérdés, akkor haladjunk tovább.  
 
Informálódott mindenki, hogy 1.861.000.-Ft-ért elkelt a régi tanyagondnoki autó. Azon az áron kelt el, 
ami a pályázaton megjelölésre került. Nem sikerült többet kapni érte. Kunszállási Önkormányzat 
megvette. Nekik sürgős volt, a pályázatot adták volna be, rendkívüli testületi ülést hívtak össze. Volt 
egy határozat ezzel az összeget megjelölve, de most erre vonatkozóan egy nevesített határozatot kell 
hoznunk. A kocsi adás-vételi szerződéséhez kell, ahol megjelöljük a vevőt is. A határozat úgy szólna, 
hogy a Fülöpjakabi Önkormányzat értékesíti a tulajdonában lévő GFT – 572 forgalmi rendszámú 
Toyota gépkocsit a Kunszállási Önkormányzat Képviselő-testületének 1.861.000.-Ft-os áron. 
Megállapodtunk Makány úrral, hogy ebben a formában beviszi a testületi ülésre. Elfogadja-e a 
Képviselő-testület ebben a formában a határozatot?  
 
Seres István: Tavaly, amikor megbeszéltük, hogy lecseréljük a Toyotát, és akkor megszavaztuk, hogy 
új autó legyen, nem az volt a feltétele, hogy ha megjön az új autó, ráfordítjuk az összeget?  
 
Dr. Mészáros László: A pályázat feltételei között az szerepel, hogy azt az értéket, ami a használt autó 
képvisel, ráfordítjuk az új beszerzésére. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ténylegesen 
kapunk az autóért annyit, amennyi a pályázatban megjelölésre került.  
 
Seres István: Az volt a pályázatban, hogy az önrész a használt gépjármű eladásából származik.  
 
Csáki Béla: Nem így volt megjelölve. Csak az érték volt megjelölve.  
 
Dr. Mészáros László: A 99/2005. Kt. határozatban benne van az 1.861.000.-Ft, ez számít önerőnek. 
A közbeszerzési eljáráshoz született ez a határozat. Illetve az is szerepel, hogy felhatalmazzuk a 
polgármestert arra, hogy ha ezt az összeget nem kapnánk meg, akkor ezen az áron értékesítheti. A 
jogügylethez kellene a Képviselő-testület beleegyezése.  
 
Csáki Béla: Ahogy a kunszállásiak ügyében a pályázatban döntöttek, utána megírható az adás-vételi 
szerződés, és után kifizetik az összeget.  
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Dr. Mészáros László: Van a szerződés szövegezésében egy biztonsági megoldás, hogy arra is 
kötelezettséget vállalunk, hogy ha nem nyernek a pályázaton, akkor saját finanszírozásban kell 
megoldani a vásárlást. Ellenkező esetben szerződésszegés következik be.  
 
Csáki Béla: Már csak egy szavazás hiányzik. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. 
Egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
144/2005. Kt. sz. határozata 
A Toyota típusú tanyagondnoki gépjármű eladása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakabi Önkormányzat értékesíti a tulajdonában lévő GFT – 572 forgalmi rendszámú Toyota 
gépkocsit a Kunszállási Önkormányzat Képviselő-testületének 1.861.000.-Ft-os áron. 
 
Csáki Béla: Múlt héten ülésezett a Kulturális és Sportbizottság. Kibővített ülés volt. Egy kérelemben 
kellene döntenünk. Az Alfa ’94 Szabadidős Klub támogatás iránti kérelmét. Felolvasom. Kár, hogy 
Szénási Zoltán nincs itt. Milyen résztvevők megvendégeléséről van szó? 
 
Kürtösi József: A motorosok, íjászok, bírók lesznek megvendégelve.  
 
Csáki Béla: Jogos a megvendégelés. Kinek mi a véleménye? Régebben megállapodtunk, hogy milyen 
nagyságrendű díjak legyenek, vagy a májusfa feldíszítését, máskor egy gumidühöngő volt kint. A 
résztvevők most többen vannak.  
 
Kürtösi József: A dühöngő helyett most kézműves foglalkozások, vetélkedők lesznek.   
 
Dr. Mészáros László: Mézesbábfestés. Ahhoz előkészületek kellenek.  
 
Csáki Béla: A kérelmet felolvastam, van-e kérdés? 
 
Polyák Tibor: Lehet-e tudni, hogy mennyi ennek a rendezvénynek az összköltsége? 
 
Kürtösi József: Egyenlőre még nem tudjuk.  
 
Csáki Béla: A nevezési díjakból lesznek a kupák, és a különdíjak. Szavazásra bocsáthatom a 
kérelmet? Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm. 1 tartózkodással elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
145/2005. Kt. sz. határozata 
Az Alfa ’94. Szabadidős Klub támogatásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alfa ’94. Szabadidős Klub részére egyszeri 
50.000.-Ft azaz Ötvenezer Forint támogatást állapít meg „5.) Átadott pénzeszközök – működési célú 
támogatás” előirányzata terhére. 
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A támogatást az Áht. 13/A.§. rendelkezéseinek megfelelően célhoz és számadáshoz kell kötni, nem 
rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Kiskunfélegyházi Városfenntartó és Szolgáltató 
Költségvetési Szervezet küldött egy ajánlatot gyepmesteri telep üzemeltetésére és állati dögök 
begyűjtésére. A tevékenység díja évi 100.000.-Ft. Ezen túlmenően még eseti kiszállási költségek is 
vannak. A következőt kell még ezzel kapcsolatban elmondanom. Van egy állategészségügyi 
szabályzat, amely kötelező önkormányzati feladatokat határoz meg. Ilyen pl. a gyepmesteri 
tevékenység ellátása, ez lehet a kóbor állatok befogása, stb. Ezek a feladatok nálunk nincsenek 
megoldva. A második része az állati hulladék kérdése. Ez tulajdonképpen megoldott, mert az 
állategészségügyi főállatorvosasszony felé fel tudjuk mutatni, hogy van egy szerződésünk Solttal, 
amiben megjelölésre került, hogy 24 órán belül a tetemet elszállítják. Ez idáig jó, de a gond ott van, ha 
kecske, juh, szarvasmarha hull el, ilyen esetben az állategészségügyi szabályok értelmében kötelező a 
mintavétel szűrővizsgálathoz. A mintavételt állatorvos veheti, szarvasmarha esetében az agyat, juh és 
kecske esetében az egész fejet el kell küldeni. Ezeknek a szabályoknak mi nem tudunk megfelelni, de 
nem vagyunk ezzel egyedül. A megyében csak Kiskunmajsán megoldott a helyzet.  
 
Csáki Béla: Ha nincs egy befogni való állat sem, akkor is elkérik a 100.000.-Ft-ot.  
 
Seres István: Mi tartsuk fenn a működési költségüket? 
 
Dr. Mészáros László: Ez az összeg két állat elhelyezésének a költségét fedezi.  
 
Csankovszki Tibor: Alkudni nem lehet velük?  
 
Csányi István: Felhasználhatatlan dolognak érzem.  
 
Polyák Tibor: Nem tesznek különbséget a települések nagysága között? 
 
Dr. Mészáros László: Nem tudom.  
 
Csáki Béla: Lehetne halasztani a döntést. Egyszer volt egy ló meg egy disznó, amit elszállított tőlünk 
a SOLT-i ATEV.  
 
Seres István: Döglött lóra rengeteget kell fizetni.  
 
Csáki Béla: Kezdeményeztük, hogy az ilyen tevékenységet kellene kistérségi társulásban megoldani.  
 
Dr. Mészáros László: A környékben lévő települések sem rendelkeznek megfelelő feltételekkel.  
 
Csáki Béla: Rengeteg pénzt rá kellene költeni, de a kistérségi lenne a legjobb.  
 
 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az iskolai beíratással kapcsolatban a törvény 
szerint a Képviselő-testület jogosult meghatározni az iskolai és óvodai beíratás idejét. Én elkövettem 
azt a meggondolatlanságot, hogy április 11-én közzétettem az intézményvezetőkkel egyeztetett 
időpontokat, ezek április 28-29. Azt szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy szíveskedjék 
megerősíteni határozattal a beíratásra vonatkozó kiírást. Köszönöm. 
 
Csáki Béla: Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
146/2005. Kt. sz. határozata 
Az iskolai beiratkozásról 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai és óvodai beiratkozás időpontját 
2005. április 28-29.-ére állapítja meg.  
 
Csáki Béla: Interpelláció következik. Van-e valakinek kérdése? 
 
Seres István: A Szent István utat mikor fogják kijavítani?  
 
Csáki Béla: Meg kell nézni a megállapodást. Április 30-án kellene kezdeniük. Nem tudom. 
Tárgyalunk velük. Ha késnek egy kicsit, nem baj, meg fogják javítani.  
 
Seres István: A másik, hogy a Csuka dűlő végéhez ki lehetne-e vinni a konténert? 
 
Polyák Tibor: Hiányzik róla az a felirat, hogy HULLADÉKTÁROLÓ. Ha ráírták, utána kiszállítjuk a 
temetőbe és a temetői 1100 literes konténer kerül a Csuka dűlő végére.  
 
Seres István: Külterületen, parkokban végeznek kullancsirtást. Fülöpjakabon nem található? Nálunk 
kell-e kullancsirtást végezni? Volt-e kullancsos beteg? 
 
Dr. Jakab Tibor: Nem volt.  
 
Csáki Béla: Megköszönöm a képviselők megjelenését, és több kérdés nem révén bezárom a nyilvános 
ülést.  
 
K. m. f. 
 
 
 
  Csáki Béla      dr. Mészáros László 
           polgármester       jegyző 


