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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2006. március 13-án 1700 órai kezdettel megtartott 
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. 60 fő 
  Horváth László úr – a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Titkára,  
   Kapitány Lőrinczné – a Magyar Vöröskereszt Városi Titkára,  
  Kürti Balázsné – a Magyar Vöröskereszt munkatársa,  

   Kőrösi Andrea – Saubermacher Magyarország Kft. vezetője, 
   Rekedt Zoltán – DÉGÁZ Rt. Kiskunfélegyházi Ügyfélszolgálati Irodája, 
    Joó Endre fhgy. úr – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 

  Molnár József – Körzeti megbízott 
    Hatvani Béla – DÉMÁSZ Rt. Kiskunfélegyházi Kirendeltsége Üzemeltetés  

         vezetősége részéről 
   Lovasné dr. Polyák Erzsébet – Általános Iskola és Óvoda igazgatója,  

   Olé István – a vadásztársaság elnöke.  
Napirend: 

1./ Véradók köszöntése 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat és Intézményei 2004-es tevékenységéről, valamint a  

        2005. évi terveinkről 
 
3./ Lakossági kérdések, vélemények, javaslatok 
 
4./ Tájékoztató a Kábel Tv kiépítésének lehetőségéről 

 
Csáki Béla: köszöntöm a falugyűlésen megjelenteket és a meghívott vendégeket. Megnyitom 
a falugyűlést.  
 
I. NAPIREND: 
 
Csáki Béla: Megkezdjük ezt a kis ünnepséget. Átadom a szót Horváth Úrnak.  
 
Horváth László: Köszönöm polgármester úrnak, hogy a falugyűlés keretében adhatjuk át az 
elismerést a véradók részére. Öröm számunkra, hogy a kisebb településeken sokan, önzetlenül 
segítenek. Az ünnepi beszéd helyett kerítsünk sort az elismerések kiosztására. Köszöntjük a 
10-szeres, 20-szoros, 30-szoros, 40-szeres és 50-szeres véradókat. (Átadásra került egy-egy oklevél 
és egy-egy kis ajándék) 
 
Csáki Béla: Köszönjük szépen a gesztust. Ezt mindenki fontosnak tartja és önzetlenül 
segítenek.  
 
Horváth László: Köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk.  
 
II. NAPIREND 
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Csáki Béla: Egy falugyűlésen ad számot az Önkormányzat és a Képviselő-testület az elmúlt 
évben elvégzett munkáról. Engedjék meg, hogy erről röviden beszéljek. Pár szót a 
működésünkről, a történt eseményekről.  
Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai.  
 
Képviselő-testület 
 
Rendben megtartotta üléseit, sőt rendkívüli ülésekre is sor került, határozatképtelenség miatt 
egy sem maradt el. Minden Képviselő-testületi ülés előtt szociális bizottság ülésezik, ott 
javaslatot tesznek szociális ügyekben.  
 
Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatal végzi a manuális munkát. Személyi változások történtek a múlt 
évben. Új kolléganőként említhetem Mészáros Anikót, aki gazdálkodási munkakörben van 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi helyén. Másik munkatárs Mikesné Pöszmet Edit – aki most 
szülési szabadságon van – kolléganőt helyettesíti, Andrásiné Strumberger Marietta.  
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
Az önkormányzat kötelező és legfontosabb feladata az oktatás. Ebbe az iskolát és az óvodát 
értem. Itt is vannak változások. Egy új napközis tanító néni van, aki szeptemberben kezdte a 
munkát, Lovasné Erzsike pedig visszajött a gyesről.  
Az oktatásról: A gyermeklétszámunk azon a határon van, hogy még elérjük a törvényben 
meghatározott szintet, de ha ez lentebb megy, ösztönözni fognak bennünket arra, hogy 
másképp oldjuk meg a gyermekek taníttatását. A Képviselő-testület egyként mondja, hogy 
ameddig bírjuk, oldjuk meg az iskola fenntartását, mert nem szerencsés, ha más településekre 
kell járatni a gyermekeket. A tárgyi feltételek megvannak, fejlesztéseket minden évben 
történnek. Egy sportpályát tudtunk beruházni az iskola udvarán. Másik fejlesztés a 
világítótestek cseréje volt. Ez a csere önkormányzati szintű volt, energiatakarékos 
lámpatestekkel oldották meg. Az óvodában új udvari játékok kerültek telepítésre. Mindet nem 
bírtuk kicserélni, de azok is folyamatban vannak. Sport és tanulmányi versenyeken a fülöpkei 
gyerekek az erős középmezőnyben jeleskednek. Önkormányzatunk részt vesz az iskolatej 
programban. A tej és a kakaó 2 dl-es kiszerelésben van. Meglepődve tapasztaltuk, hogy mind 
elfogy, megisszák a gyerekek.  
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Sok változás nem történt. A rendelő 1-2 éve lett felújítva. Egy probléma vár megoldásra, a 
rendelő tetőszerkezetének javítása. Internet-hozzáférés kiépítése megtörtént. Az uniós 
csatlakozással megváltozott a régi, jól bevált rendszert, tehát megszűnt a készenléti ellátás. 
Ezután társulás keretében oldjuk meg az ellátást.  
A gyermekjóléti szolgálati tevékenységet a védőnő látta el. A megyei gyámhatóság 
megszüntette ezt az állapotot, előírták, hogy erre a munkakörre különálló személyt kell 
alkalmazni. Kunszállással közösen egy laza társulásban oldottuk meg a kérdést. Erre a 
munkakörre 14 jelentkező volt, egy kecskeméti hölgyet, Horváth Hajnalkát választottunk. 
Fülöpjakabon kedden és csütörtökön, a többi napokon Kunszálláson tartózkodik a 
polgármesteri hivatalban.  
Egyre többen igényelték a szociális ellátás különböző formáit, szerencsére volt lehetősége a 
Képviselő-testületnek igazságosan dönteni. 6 család részesült lakástámogatásban.  
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A szociális ellátás másik területe a tanyagondnoki ellátás. 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 ellátjuk, akkor indítottunk önerőből egy 
tanyagondnoki szolgálatot, melyet 2003. decemberében még egy szolgálattal bővítettünk. A 
jogszabály határozza meg, hogy egy tanyagondnok hány főt láthat el. Az állam erre a szociális 
ellátásra normatívát biztosít az önkormányzatnak. Igaz, valamennyit nekünk is hozzá kell 
tennünk. 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 
 
Kötelező önkormányzati feladat az egészséges ivóvízellátás biztosítása. Ahol pangó víz 
keletkezik, ott többszöri öblítéssel lehet az ivóvíz minőségén javítani. Tudott, hogy 
Fülöpjakabon nagy a víz vastartalma. A megengedett arzéntartalom 50 microgramm/liter volt, 
az uniós csatlakozás után levitték 10 microgramm/literre. Fülöpjakabon 25 microgramm/liter 
az arzéntartalom. Tagjai vagyunk egy olyan konzorciumnak, amely az egész délalföldet 
felöleli. Ez a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től indul. Ez 100 millió forintos 
bővítéseket jelent. Tervbe volt véve egy második kútfúrás, illetve egy vastalanítás és egy 
arzénmentesítő. Ezt a tanulmányterv és a község vezetési fogja eldönteni, hogy mi az, amit 
elfogad.  
Közvilágítás is kötelező feladat. Ez pár éve elkészült, az éves villanyszámlánk a 
közvilágításban 7-800 ezer forint körül van.  
Útfenntartáshoz pár gondolat. Igyekszünk nagy gondot fordítani rá. A sáros földutakkal nem 
mindig tudunk hozzányúlni az időjárás miatt. Történt egy olyan felmérés, hogy hány „élő” 
tanya van. Meglepő eredmények születtek, mert sok olyan tanya van nyilvántartva, amelynek 
már szinte a romjai sincsenek meg. Felmérésből az is kiderült, hogy milyen a tanyák villamos 
áram-ellátása.  
Hóeltakarítást próbáltuk úgy szervezni, hogy amikor szükség van rá, akkor Endre János, vagy 
Tajti Sándor készen áll a takarításra.  
2 km-es útszakaszunk megépítésre kerül. Munkálatai elkezdődtek, uniós pénzből lesz a jó 
része megoldva. Természetesen önerőt is kell biztosítanunk.  
A hulladékkezelésről: Jelen van a szolgáltató cég képviselője, Kőrösi Andrea. Tapasztaljuk, 
hogy a 2 heti ürítés bevált. A cég tisztességgel elvégzi a feladatát. Lakosaink felé is meg lehet 
fogalmazni egy kritikát, hogy a külterületi kukák környéke nem sokkal szebb. Kérem a 
lakosokat, hogy legyünk igényesebbek.  
Pár szót beszélnék a folyékony hulladékról is. A Bácsvíz Rt. látja el ezt a feladatot úgy, hogy 
egy vállakozóval köt szerződést, aki ténylegesen ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállakozó 
Csíkos Ferenc.  
A temetőfenntartás is az önkormányzat feladata. Terveink között szerepel a kerítés felújítása, 
és egy olyan terület kialakítása, ahová a régi sírköveket megőrzésre tehetjük.  
Közbiztonsággal kapcsolatban: előfordulnak betörések annak ellenére, hogy a körzeti 
megbízott helyben lakik. Polgárőrség is van a községben. Átszerveztük a szolgálati rendszert.  
Beruházások között említeném az iskola udvarán lévő sportpályát, az István Király utca II. 
üteme szintén elkészült, a közösségi házban vízvezeték cserét kellett eszközölni csőtörés 
miatt, a polgármesteri hivatal előtti járda elkészült.  
Civil szervezetek is működnek a községben. Alfa ’94. Szabadidős Klub a szüreti bálat, FSE az 
új kenyér ünnepét rendezi, de a többi szervezet tagjai is sokat segítenek a lakosságnak. Új 
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alapítvány alakult, a „Fülöpke a gyermekekért” Alapítvány, a fülöpkei gyerekek 
táboroztatására fordítják a támogatásokat.  
A Teleházunk továbbra is működik. A Képviselő-testület azt szeretné, hogy továbbra is 
létezzen, mert a faluban igény van rá. Ha igénybe veszi a lakosság, találkozik azzal, hogy az 
igénybevételi díjak valamelyest emelkedtek. Én hiszem, hogy ez nemcsak gyermekmegőrző, 
hanem ennél nagyobb jelentősége van a Teleháznak a lakosság szemében. Itt van internetezési 
lehetőség, családi rendezvények, vásárok megtartására is alkalmas.  
 
A 2005. évről ennyit. 2006-ról csak nagyon röviden.  
 
A 22 építési telekből 5 telek szabad, a többi elkelt. Nagy részén már elkezdtek építkezni. Új 
területek kerülnek kimérésre annyi változással, hogy kisebb telkek vásárlására is nyílik 
lehetőség.  
Más fórumokon is téma a Fülöpjakabon átmenő forgalmas út, és az itt lévő kanyar. 
Folyamatban van a gyalogátkelő hely kialakítása. A tervek készen vannak. A közvilágítás 
helyét kell kimérni.  
 
Próbálják kényszeríteni a kistelepüléseket a társulásokra, az oktatás, a szociális ellátást, ez 
addig el fog menni, hogy a kisebb településeken meg fog szűnni a hivatal. Nálunk az 
önkormányzat 40 embert foglalkoztat, de nemcsak ez a baj, hanem az önkormányzat 
megszűnésével megszűnik az iskola és az óvoda is.  
Fülöpjakabon holland befektetők jelentek meg, akik hallottak a fülöpjakabi bio-termelésről. 
Képviselő-testületi ülésen már érintőlegesen beszéltünk róla. A föld önkormányzati 
tulajdonban marad, és közösen alapítunk egy céget. Üvegházat akarnak létesíteni, 
termálkutakkal. Ez munkahelyteremtés is lenne.  
 
Tisztelt Lakosság! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és átadnám a szót, van-e valakinek 
bármilyen kérdése?  
 
Dr. Mészáros László: A gyermekvédelmi rendszer átalakításáról biztosan sokan hallottak 
már. Ezzel kapcsolatosan a Hírvivőben egy táblázat jelent meg, amiben látszik hogy mit 
tartalmaz a régi és az új rendszer. Ezeken kívül még két új változás történt az ellátások 
rendszerében. Azokban az esetekben, ahol kirendelt gyám neveli a gyermeket, és neki 
kötelessége a gyermek ellátása, ők kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.  
Egy aktuális problémára hívom fel a figyelmet. A madárinfluenza. A megyében már jelen 
van. Az ÁNTSZ próbálja tájékoztatni és a megfelelő intézkedések megtételére sarkallni a 
lakosságot. Hoztam egy hirdetményt, aki a házánál nagyobb mennyiségben tart baromfit, 
kérem, olvassa el! Köszönöm szépen a figyelmet! 
 
Csáki Béla: Azt szeretném kérni, hogy akinek kérdése van valamelyik szolgáltató cég 
képviselőjéhez kérdése, tegye fel! Ha nincs, megköszönöm a vendégek megjelenését!  
Sajnálom, hogy a kábel tv-t bevezetni akaró cég képviselője nem jelent meg. Két 
kábelszolgáltató keresett meg. Az egyik, akik Kunszálláson vannak jelen, a másik 
képviselőjét hívtuk meg, Marussi Zsoltot, akik Dunatetétlenből indultak. Ők azt mondták, 
hogy 10 család igénye kedvéért is bevezeti a faluba a kábelt. A szerződést nem az 
önkormányzattal köti meg, hanem a lakókkal. Ígéretet tett arra, hogy mindenhová beszereli a 
kábelt, amely tartalmaz egy szélessávú internet-hozzáférést, és egy rendszeren belüli 
telefonösszeköttetést. Pár hónap türelmi idő után, aki nem kéri, annál térítésmentesen le is 
szereli. A csomag tartalmaz 27 csatornát, Internet-hozzáférést, a telefonvonalat. Bekerülési 
költsége 10.000.-Ft. Ennek havidíja 2.100.-Ft. Van-e kérdés, vagy vélemény ezzel 
kapcsolatban?  
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Venyingi István: A külterületre is ki lehet vinni a kábelt?  
 
Csáki Béla: Erre így nem tudok válaszolni. Az áramszolgáltatóval van kapcsolatuk, az 
oszlopokon viszik a kábelt. Külterületen is meg vannak az oszlopok, de nem tudom biztosra 
mondani, mert nincs jelen a szolgáltató képviselője.  
 
Szabó István: A szolgáltató cég képviselőjével az érdeklődő lakosság összehozhat egy 
találkozót?  
 
Csáki Béla: Egyeztetünk időpontot. Jó ötlet! Van-e még valami kérdés? 
 
Orbán Károly: 2007. márciusában újra megkezdődik a földek újraelosztása. Azt szeretném 
kérdezni, hogy a vadásztársaság hogyan tervezi a 2007. évi utáni időszakot.  
 
Olé István: Megválasztották Nagy Mihályt … 
 
Venyingi István: Marad így minden. 
 
Orbán Károly: Ki fogja meghatározni az új határokat? 
 
Olé István: A vadászati hatóság. 
 
Polyák Imre: Felhívták a figyelmemet, hogy adjam oda a területemet.  
 
Csáki Béla: Ha nincs más kérdés, akkor megköszönöm a részvételt. A falugyűlést 
berekesztem.  
 
 
K.m.f. 
 
 
   Csáki Béla     dr. Mészáros László 
             Polgármester      jegyző 


