
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 29-én 
15 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri Jó-
zsef, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
Dr. Czabán Edit fogorvosnő, 
Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
dr. Mészáros László jegyző,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
NAPIREND: 
 

1.) Ajánlat a szennyvíz-beruházási projekthez kapcsolódó LTP szerződések megkötéséhez 
 Előadó: Polgármester 
 
2.) A település lakosságának  háziorvosi, védőnői ellátása. A fogorvosi ellátás. Az egész-

ségnevelési csoport munkája. 
      Előadó: háziorvos, védőnő, fogorvos, jegyző 
 
3.)  Beszámoló az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
4.)  2006. évi költségvetési rendelet módosítása 
      Előadó: Polgármester 
 
5.)  Az SZMSZ módosítása 
      Előadó: Jegyző 
 
6.)  A 0235/13 hrsz-ú, külterületi terület hasznosítása 
 Előadó: Polgármester  
 
7.)   Egyebek 
      Előadó: Polgármester 
 
8.)  Kérdések, interpellációk 

9.)  Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
  Előadó: Polgármester 
 
10.) Szociális ügyek megtárgyalása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
 
 
Csáki Béla: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni. 
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I. NAPIREND: Ajánlat a szennyvíz-beruházási projekthez kapcsolódó LTP szerződések     
megkötéséhez 

 
Csáki Béla: e napirendi ponthoz kapcsolódóan a meghívott vendégek, előadók nem érkeztek 

meg, ezért javaslom ennek elnapolását.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértet az I. napirendi pont elnapolásával. 
 
 
II. NAPIREND: A település lakosságának háziorvosi, védőnői ellátása. A fogorvosi ellá-

tás. Az egészségnevelési csoport munkája. 
 
Csáki Béla: a település lakosságának háziorvosi, védőnői, fogorvosi ellátásáról, valamint az 

egészségnevelési csoport munkájáról szóló beszámolót a képviselők megkapták. Megkér-
dezem Dr. Jakab Tibor háziorvost, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 

 
Dr. Jakab Tibor: a következőkkel egészíteném ki: 

 a beszámolóban is említettem, hogy változott a struktúra, eddig a háziorvosok leg-
fontosabb feladata a megelőző tevékenység volt, most viszont a megelőző tevé-
kenység mellett a gyógyító tevékenység is mind inkább előtérbe kerül.  

 Nehezültek a követelmények azáltal, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár új jelen-
tési formát vezetett be, amiket nagyon pontosan kell elvégeznünk. A receptírás is 
megnehezült, mert most már a betegség kódját is fel kell vezetnünk a receptekre. 

 Megváltozott a közgyógyellátás teljes formája, ugyanis most a lejárt közgyógy 
igazolványok után a betegnek egy részletes adatlapot kell kitöltenie és azt az 
Egészségbiztosítási Pénztárnak be kell küldenie.  

 Megnehezült a gyógyszerforgalom is, itt a kézi gyógyszertár forgalmára gondo-
lok, ugyanis az új receptírással minden vénynek be kell kerülnie a számítógépbe. 
A nehézséget az jelenti, hogy most már a vény nélküli gyógyszereket is csak így 
lehet kiadni. 

 Az ügyeleti rendszer 2006 folyamán teljesen átalakult, és a félegyházi Emergency 
Kft. működtetésében került át, naponta 18 órától reggel 8 óráig folyamatos ellátást 
biztosít, hétvégén és ünnepnapokon  24 órás ügyelet működik.  

 2003. november 1-től bevezetésre került az irányított, előjegyzéses betegellátás. 
Ezt a rendelkezést betartva próbáljuk  rugalmasan alkalmazni, úgy hogy a betegek 
várakozási ideje a lehető legrövidebb legyen, ennek ellenére ezt a lehetőséget ke-
vesen veszik igénybe.  

 Az új nyilvántartás miatt többet kell várakozniuk a betegeknek, ugyanis az orvos-
nak legalább 7 percet kell foglalkoznia a beteggel, hogy azt a biztosító elfogadja. 
Ezt az időt a számítógép méri. 

 Nagy probléma az is, hogy megnehezült a beutalóval  – kórházban és a rendelőin-
tézetben -  történő vizsgálatok elvégzése. Sok esetben a betegek csak 1-2 hét múl-
va kapnak időpontot a kivizsgálásra. Így egy egyszerűbb betegség esetén is elő-
fordul, hogy 1-1,5 hónapig táppénzen van a beteg. 

 Az orvosi rendelő működési feltételei és felszereltsége biztosítva volt. Idén került 
sor a számítógép cseréjére, valamint a programok felújítására.  

 
Röviden ennyiben szerettem volna az anyagot kiegészíteni. Várom a kérdéseket. 
 

Polyák Tibor: a finanszírozás a megjelent betegek alapján történik? 
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Dr. Jakab Tibor: év végéig biztos. Az, hogy 2007. január 1-je után milyen változások lesz-
nek még mi sem tudjuk. 

 
Szénási Zoltánné:  egy influenza járvány esetén - a minimum 7 perces vizsgálat betartásával 

-  mi lesz azokkal a betegekkel, akiket nem tudnak megvizsgálni. Azt mondják majd neki, 
hogy jöjjön vissza holnap? 

 
Dr. Jakab Tibor: ezeket a problémákat majd biztosan a háziorvosnak kell megoldania, de 

még mi sem tudjuk, hogy hogyan lesz. 
 
Polyák Tibor: az ügyelet még a Móra patika mellett van? 
 
Dr. Jakab Tibor: egyenlőre még igen. 
 
Polyák Tibor: az ügyeleti rendszerrel csökkent-e a rendelési időn kívüli megkeresések szá-

ma? 
 
Dr. Jakab Tibor: lényegében nem, mert először engem keresnek fel, és ha nem tartózkodom 

itthon, csak akkor mennek az ügyeletre.  
 
Szénási Zoltánné: a kórházba is beutaló kell, akár éjszaka megyünk, akár hétvégén, illetve 

ünnepnap? 
 
Dr. Jakab Tibor: ha mentővel szállítják be a beteget, akkor biztosan nem kérnek beutalót a 

kórházban. 
 
Szénási Zoltánné: nekem már volt olyan tapasztalatom, hogy éjszaka kellett bemennünk a 

kórházba. Ott az első kérdés az volt, hogy van-e beutalom? Mivel volt, így foglalkoztak 
velem, de aki utánam jött annak nem volt beutalója és nem akartak vele foglalkozni, azt 
mondták neki, hogy menjen a háziorvoshoz. 

 
Dr. Jakab Tibor: ilyen nincs, ha ez valójában így történt, akkor jogtalan volt. 
 
Polyák Tibor: a rendelőt nem lehetne a rendelési idő előtt fél órával előbb kinyitni? Többször 

is zúgolódtak a betegek, hogy kint a hidegben kell várakozniuk. 
 
Dr. Jakab Tibor: én már többször kértem az asszisztenst, hogy egy fél órával előbb nyissa ki 

a rendelőt. Ez a munkaköri leírásában is benne van. 
 
Csáki Béla: az asszisztens közvetlen munkatársa és főnöke a Doktor Úr, de a munkáltatója és 

a munkáltatói jog gyakorlója a Polgármester. Én is többször jeleztem már neki ezt a prob-
lémát, de ismételten szólni fogok.  

 
 Az asszisztens munkaidejének egy részét a házi beteggondozás képezi. Hol lehet azt meg-

nézni, hogy mennyi beteggondozást, illetve injekció beadást végez? Van ez valahol re-
gisztrálva, illetve vezetve? 

 
Dr. Jakab Tibor: a házi beteggondozásról naplót kell neki vezetnie. 
 
Csankovszki Tibor: az egészségügyben végbemenő változásokról nem lehetne egy cikket 

megjelentetni a Hírvivőben? 
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Dr. Jakab Tibor: de igen, csak sajnos még mink sem tudjuk, a konkrét változásokat.  
 
Csankovszki Tibor: az előjegyzéssel mennyire élnek a betegek? 
 
Dr. Jakab Tibor: szinte semennyire, hiszen eddig 1 beteg élt ezzel a lehetőséggel.  
 
Csankovszki Tibor: ki szabályozza azt, hogy ki a Doktor Úr helyettese? 
 
Dr. Jakab Tibor: én választottam ki a helyettest. A helyettesítő orvos személye be van je-

lentve a Tisztiorvosi Szolgálatnál és az Egészségbiztosító Pénztárnál is.  
 
Csankovszki Tibor: én ezt azért kérdeztem, mert a helyettesítő orvosra nagyon sok volt a 

panasz. 
 
Polyák Tibor: nekem nem volt problémám a helyettesítő orvossal és panaszt sem hallottam. 
 
Dr. Jakab Tibor: a Doktornőnek Városföldön nagyon sok betege van, ha nem lenne jó orvos, 

akkor biztosan az ottani betegek sem őt választanák. Véleményem szerint inkább itt a 
megszokásról van szó. Engem ismernek a Városföldi Doktornőt pedig nem igazán.  
 

Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel?  
 
 Sajnos igen jelentős kiadást (174.500,-Ft-ot) jelent havonta a Központi Háziorvosi Ügye-

let ellátása.  Próbálkoztunk helyben megoldani az ügyeletet, de sajnos nem kaptunk rá en-
gedélyt. Olyan feltételeket állítanak, hogy azt nem tudja 2-3 település biztosítani. Alpáron 
is próbálkoznak ezzel – helyben történő ügyelettel -, de sajnos semmi esély sincs rá.  

 Kérem a doktor urat, jelezze, amelyik műszer, berendezés elavulttá válik. 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel?  
 
 Áttérünk a védőnői beszámolóra. Megkérdezem Szekeresné Szabó Máriát, hogy az anya-

got kiegészíti-e? 
 
Szekeresné Szabó Mária: csak annyit szeretnék elmondani, hogy Kunszálláson elkészült az 

új egészségház és már ott dolgozom.  
 
Csáki Béla: az új egészségház, és annak berendezései pályázati pénzből valósult meg. Azt 

szeretném megkérdezni, hogy elegendő volt-e a pályázaton nyert összeg? 
 
Szekeresné Szabó Mária: igen elegendő volt. 
 
Polyák Tibor: a kisgyermekek védőoltása továbbra is megtörténhet Fülöpjakabon az orvosi 

rendelőben? 
 
Szekeresné Szabó Mária: természetesen igen, kedden délelőttönként tartózkodom Fülöpja-

kabon.  
 
Polyák Tibor: az utolsó 3 évben kb. hány gyermek született évente? 
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Szekeresné Szabó Mária: így pontosan nem tudom, 2005-ben ha jól emlékszem 10, 2006-
ban pedig 8 gyermek született. Sajnos csökken a születések száma.  

 
Csankovszki Tibor: az iskolai szűrővizsgálatoknak mik a tapasztalatai? 
 
Szekeresné Szabó Mária: a szűrővizsgálatok eredményéről elmondhatom, hogy szerencsére 

durva eltérések nincsenek, elsősorban tartási problémákkal találkozunk, valamint egyre 
több a szemüveges gyermek. Az előző évhez képest azonban jobbak a szűrővizsgálatok 
eredményei.  

 
Csáki Béla: a helyben történő terhestanácsadás lehetősége meg van még? 
 
Szekeresné Szabó Mária: igen, csak igény nincs rá. Balogh Doktor Úr 1 kismamáért is kijön, 

csak jelezni kell neki.  
 
Csáki Béla: a védőnői szolgálattal kapcsolatosan további kérdés, észrevétel van-e? 
 
 Ha nincs térjünk át a fogászati ellátásra. Megkérdezem Dr. Czabán Edit fogorvosnőt, hogy 

az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Czabán Edit: az anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre 

válaszolok. 
 
Csáki Béla: a fogászati ellátás tekintetében, a bejelentkezéses módszer működik? 
 
Dr. Czabán Edit: igen. Sokkal gördülékenyebb a rendelés, ami jobb a betegeknek is és ne-

künk is.  
 
Dr. Jakab Tibor: hol van most a fogászati ügyelet? 
 
Dr. Czabán Edit: hivatalosan, MEP által finanszírozott ügyelet nincs. 
 
Csáki Béla: rendelési időn kívül a betegek fogászati problémájukkal zavarják-e a Doktornőt? 
 
Dr. Czabán Edit: előfordul, olyankor egyeztetünk, és ha nincs sürgős elfoglaltságom, akkor 

ellátom a beteget.   
 
Csáki Béla: köszönjük a Doktornőnek, hogy sürgős esetben hétvégén és ünnepnapon is ellátja 

a betegeket. 
 
 A rendelő berendezése milyen? 
 
Dr. Czabán Edit: vadonatúj gép van. Az ÁNTSZ is ellenőrzései során mindent rendben ta-

lált. 
 
Csáki Béla: a fogászati ellátással kapcsolatosan van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs térjünk át az egészségnevelési csoport munkájára. Megkérdezem dr. Mészáros 

László jegyzőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
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dr. Mészáros László: a beszámoló 2. oldalán tévesen szerepel egy mondat. dr. Szabó Sándor 
állatorvos már nem Fülöpjakabon praktizál, így a Hírvivőben sem szerepelnek cikkei. 
Elnézést kérek a tévedésért.  

 Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk az allergiát okozó gyomnövények elleni 
védekezésre. Ez évben pályázati forrásból került beszerzésre egy darab bozótirtó kasza, 
és egy nagyteljesítményű fűnyíró. Ezen túlmenően két közhasznú munkás több mint két 
hónapig végzett gyommentesítő munkát. Azonban még mindig vannak olyan területek, 
amelyek még hatékonyabb munkát igényelnek, mint pl a külterületi utak gyommentesí-
tése. Ez azonban nem csak Fülöpjakabon probléma, hanem országosan is.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel?  
 
Csankovszki Tibor: az egészségnevelési csoport munkája nagyon sokrétű, és én úgy gondo-

lom, hogy a legfontosabb dolog, illetve feladat a példamutatás. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Az egészségnevelési csoport munkájáról annyit, hogy egyedileg teszik a dolgukat a civil 

szervezetek, és az intézmények. Néhány évvel ezelőtt még az ÁNTSZ is kért beszámo-
lót, most már azonban erre sincs idejük. Ettől függetlenül szerintem nagyon hasznos az 
egészségnevelési csoport munkája: így pl. példamutatás, megelőzés stb.  

 
 Szavazásra terjesztem elő a település lakosságának háziorvosi, védőnői, fogorvosi ellá-

tásáról, valamint az egészségnevelési csoport munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
265/2006. Kt.sz. határozata 
A település lakosságának háziorvosi, védőnői, fogorvosi 
ellátásáról, az egészségnevelési csoport munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a település lakosságának háziorvosi, védőnői, fog-
orvosi ellátásáról, valamint az egészségnevelési csoport munkájáról szóló beszámolót elfo-
gadja.  

 
(1. sz. melléklet) 

 
 
III. NAPIREND: Beszámoló az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
 
Csáki Béla: az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. 
Megkérdezem Mészáros Anikót, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (2. sz. mellék-
let) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre válaszolok.  
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs. Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
266/2006. Kt.sz. határozata 
Az önkormányzat III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  

 
 
IV. NAPIREND: 2006. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló terve-

zetet a képviselők megkapták. A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta és javasolja el-
fogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikót, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (3. 
sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot nem kívánom kiegészíteni, a felmerült kérdésekre természete-

sen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeleté-

nek módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2006. (11.29.) ök.sz. rendeletét 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről az 1/2006.(02.17.) ök.sz. rendelet módosításáról, 

az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
 
 
 
V. NAPIREND: Az SZMSZ módosítása 
 
Csáki Béla: az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az 

ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem dr. Mészáros 
László jegyzőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni. (4.sz. melléklet) 

 
dr. Mészáros László: az önkormányzati törvény előírja, hogy az alakuló üléstől számított 6 

hónapon belül az  SZMSZ-t felül kell vizsgálni. Erre most sem én, sem az ügyrendi bizott-
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ság nem vállalkozott teljeskörűen. Jelen rendelet-tervezetben, azokat a változásokat vittük 
keresztül, amelyek a megalakult képviselő-testület eddigi határozatain alapul. Ennek meg-
felelően került sor arra, hogy a képviselő-testületi ülések időpontja újraszabályozásra ke-
rüljön. A testület egy korábbi határozata alapján az ülések időpontját minden hónap 3. he-
tének szerdai napját jelölte meg, kezdési ideje pedig 15,00 óra. Ez került be a rendelet 1. 
§. (1) bekezdésébe. A (2) bekezdés felsorolja a képviselő-testület bizottságait. 

 A 2. §. (1) bekezdése tartalmazza a Polgármester és a települési képviselők névsorát, és 
lakcímét. A (2) bekezdés felsorolja a bizottságokat és tagjaikat. Mivel az ügyrendi bizott-
ság és a vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság tagjai ugyanazok, javasol-
nám, hogy ez egy bizottság legyen. A pontos neve: ügyrendi, vagyonnyilatkozat nyilván-
tartó és ellenőrző bizottság. Ennek megfelelően a bizottságok feladat- és hatáskörét felso-
roló 3. sz. mellékletet is módosítottam.  

 Az 5/2003.(03.27.) ök. sz. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, illetve sorolja fel az 
átruházott hatásköröket. A képviselő-testület átruházta a Polgármesterre az I. és a II. ta-
nyagondnoki szolgálat feladatainak meghatározását. Jelen rendeletben javasolnám azt, 
hogy a Polgármester Úr döntsön a tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szociális 
alapellátásokra való jogosultságról. Ilyen pl. a házi segítségnyújtás. Természetesen a Pol-
gármester Úr beszámol arról, hogy kik és milyen személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásban részesültek.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet elfo-

gadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

12/2006. (11.29.) ök.sz. rendeletét 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször  

módosított 5/2003.(03.27.) Ök. sz. rendeletének  módosításáról  
 
 
VI. NAPIREND: A 0235/13 hrsz-ú, külterületi terület hasznosítása.  
 
Csáki Béla: gondolom mindenki ismeri az I-es kertészeti kútnál lévő – 0235/13 hrsz-ú 3090 

m2-es területet.. A rajta lévő épületek és maga a terület is igen leromlott állapotban van, 
hiszen 10 éve nem volt hozzányúlva, valamint a talaja is szennyezett. Ahhoz, hogy a rajta 
lévő kutat használni tudjuk talajcserét kellene végeztetnünk, de ez iszonyatos összegbe ke-
rül. Erre biztosan nem lesz pénze az önkormányzatnak. 

 
Ketten érdeklődtek a terület iránt, mert bérelni szeretnék. Az egyik a Falufejlesztési Nép-
jóléti Program Egyesület, elnöke Puskás Ferenc, aki biofeldolgozó üzemet akar létesíteni, 
a másik egy vállalkozó Madácsi István, aki elektronikai hulladékbontót szeretne kialakíta-
ni. Mindkét személy abban gondolkodik, hogy rendbe tennék az épületeket, és a ráfordí-
tott költségeket a bérleti díjból levonnánk. Mindkét érdeklődő beadványát a képviselők 
megkapták. Kérdezném mi a véleményük bérbe adjuk-e egyáltalán a területet? Ha igen, 
akkor melyik érdeklődőnek. (5.sz. melléklet)  
 

Bakró Tibor: a kutat is igénybe vennék, illetve szeretnék használni? 
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Csáki Béla: nem valószínű, hogy használnák, ugyanis mint mondtam a talaj szennyezett, to-

vábbá a kút vízjogi engedélye is lejárt már. Egyiknek sincs akkora vízigénye, hogy ilyen 
nagy mértékű beruházást csináljon a kút miatt. Madácsi Úr már jelezte, hogy ő a vízigé-
nyét központi vízről szeretné megoldani.  

 
Polyák Tibor: mekkora összegből tudnák felújítani az épületeket? 
 
Csáki Béla: Madácsi Úr számításai szerint minimum 1 millió forintot kell ráköltenie, ha Pus-

kás Ferenc Úrnak adjuk bérbe, akkor az szerintem több, ugyanis egy biofeldolgozó eseté-
ben sokkal szigorúabbak az előírások.  

 
Polyák Tibor: nekem Madácsi Úr elképzelése jobban tetszik. Ő kb. hány főt tudna alkalmaz-

ni? 
 
Csáki Béla: indulásként kb. 5-6 főnek tudna munkát biztosítani.  
 
Csáki Pál István: én nagyon bizonytalan vagyok ebben a kérdésben. Nekem szimpatikus 

Puskás Ferenc úr elképzelése is, hiszen elég sok biotermelő van már Fülöpjakabon. 
 
 A másik érdeklődővel kapcsolatosan már a lakosság körében olyan szóbeszéd van, hogy 

veszélyes üzem lesz Fülöpjakabon.  
 
Polyák Tibor: az előző képviselő-testület már eladott egy földterületet, ahol szintén biofel-

dolgozó üzemet akarnak létrehozni. Szerintem, ha megvalósul, akkor mindkét üzem, szin-
te egymás mellett nem tud majd megélni.  

 
dr. Mészáros László: a tavalyi évben hatályba lépett egy kormányrendelet, amely kötelez 

minden települést arra, hogy az elektronikai hulladékot összegyűjtse. Ehhez hulladékud-
vart kellene létesítenünk. Ha lenne egy ilyen magánvállalkozás a településen, akkor ez a 
probléma is megoldódna. Ilyen szempontból praktikusabb Madácsi István vállalkozó el-
képzelése.  

 
Szénási Zoltánné: a szóbeszédnek is van némi alapja, hiszen minden elektronikai eszközben 

van veszélyes hulladék. Azt tudni lehet, hogy mennyi ideig tárolja, majd az eszközöket? 
 
 Ha befektet az épületekre 1-2 millió forintot, és 2 év múlva nem megy majd az üzlet, ak-

kor mi lesz? 
 
Csáki Béla: az az Ő kockázata. Egyébként, amelyik vállalkozónak bérbe adjuk a területet, azt 

a következő ülésre meghívhatjuk, és akkor ő több mindent el tud majd mondani a vállal-
kozásáról.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésre meghívják 
azt a vállalkozót, akinek bérbe kívánják adni a 0235/13 hrsz-ú külterületi területet.  
 
Bodor Sándor: a tárolásra már biztosan szigorú előírások vannak, ahhoz hogy Ő megkapja a 

telephely engedélyt az előírásoknak is meg kell felelnie. Szerintem ettől a veszélyes hulla-
déktól nem kell félni, hiszen közvetlen környezetünkben ennél sokkal ártalmasabb anya-
gok is vannak.  
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Csankovszki Tibor: nekem személy szerint a Madácsi István vállalkozó elképzelései jobban 
tetszenek. 

 
Bodor Sándor: ha Puskás Ferenc úrnak adjuk bérbe a területet, akkor ott fennáll az eshetősé-

ge annak, hogy a biofeldolgozó üzem nem fogja megkapni a működési engedélyt, mivel 
szennyezett a talaj. A másik vállalkozó ez esetben elmegy máshová, és a területet így 
egyiknek sem tudjuk bérbe adni.  

 
 Nagyobb esélyt látok Madácsi István Úr vállalkozásának beindítására.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő, hogy a képviselő-testület a 0235/13 hrsz-ú külterületi ingatlant 

a Falufejlesztési Népjóléti Program Egyesület (elnöke Puskás Ferenc) részére adja bérbe. 
 
A képviselő-testület 4 tartózkodással, 4 elutasítással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
267/2006. Kt.sz. határozata 
A 0235/13 hrsz-ú külterületi ingatlan bérbeadása 
a Falufejlesztési Népjóléti Program Egyesület részére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 0235/13 hrsz-ú külterületi ingatlant a Falufej-
lesztési Népjóléti Program Egyesület (elnöke: Puskás Ferenc) részére nem adja bérbe.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy a képviselő-testület a 0235/13 hrsz-ú külterületi 

ingatlant Madácsi István vállalkozó részére adja bérbe. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
268/2006. Kt.sz. határozata 
A 0235/13 hrsz-ú külterületi ingatlan bérbeadása 
Madácsi István részére 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 0235/13 hrsz-ú külterületi ingatlant Madácsi Ist-
ván Kiskunfélegyháza, Nyár u. 3. szám alatti vállalkozó részére adja bérbe.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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VII. NAPIREND: Egyebek  
1.) 
Csáki Béla: az István Király utca mellett lévő építési telkek nagy része elkelt, mindössze ket-

tő maradt. Folyamatban van az új építési telkek kialakítása (belterületbe vonás, művelési 
ág változás kérése stb.) Ez hosszadalmas feladat, de ha ezek elkészülnek, akkor kezdhet-
jük el a közművesítést. Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a közműtervek 
megrendelésére. Erre azért is volna szükség, mert engedélyes (közmű) tervek nélkül pá-
lyázni sem tudunk.  

 - A villamos energia ellátás tekintetében most könnyebb lesz a helyzet, mert az áramszol-
gáltató az egy lakásra meghatározott légvezetéket megépíti, az önkormányzatnak csak az 
azon felüli részt kell megfizetnie, valamint a beruházás ÁFÁ-ját, ami 1-1,5 millió forint. 
Hivatalos megrendelés még nem történt, csak ajánlatkérés.  

 - Vízvezeték hálózat kiépítése tekintetében a szolgáltató (BÁCSVÍZ RT.) átvállalja a ter-
vek készítését De ennek is vannak olyan hatósági részei, amelyekért valamennyit kell 
majd az önkormányzatnak is fizetnie. Ez kb. 50.000,-Ft, valamint további 50.000,-Ft lesz 
még a  hatósági vízjogi engedély megszerzése, ami kb félév.  

 - Célszerű lenne az újonnan kialakuló építési telkekhez a szilárd burkolatú út és útcsatla-
kozás műszaki terveinek elkészítése is. Ha ezt támogatja a képviselő-testület, akkor kérek 
ajánlatokat.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az újonnan kialakuló építési telkek közműterveinek, és szilárd 

burkolatú út és útcsatlakozás terveinek elkészítésére vonatkozóan árajánlatok kérését, il-
letve megrendelését 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
269/2006. Kt.sz. határozata 
Az újonnan kialakuló építési telkek közműterveinek,  
és szilárd burkolatú út és útcsatlakozás terveinek  
elkészítésére vonatkozóan árajánlatok kérése, illetve megrendelése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester Urat arra, hogy az újon-
nan kialakuló építési telkek közműterveinek, és szilárd burkolatú út és útcsatlakozás terveinek 
elkészítésére vonatkozóan árajánlatokat kérjen, illetve rendeljen meg. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) 
Csáki Béla: a kialakított gyalogátkelő-hely miatt probléma merült fel a Kunság Volán részé-

ről, hogy a buszok csak tolatva tudnak megfordulni, ami nagyon balesetveszélyes, továbbá 
az Integrál ÁFÉSZ, hogy az áruszállító autók nem tudnak parkolni. Az Integrál ÁFÉSZ 
azt kérte, hogy a sziget és a járda közötti aszfaltozott részt hagyjuk szabadon, hogy leg-
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alább ott tudjanak parkolni az áruszállító autók. Ez ügyben 2006. december 05-én lesz egy 
műszaki bejárás. 

 Azon gondolkodtunk, hogy az iskola kerítése mellett – mivel a tuják egy része kipusztult – 
2-3 gépkocsi parkolására alakítanánk ki helyet. Ez kb. egy 15 méteres szakasz lenne. Itt 
parkolhatnának a bolthoz érkező áruszállító autók is. Mi erről a véleményük, van-e más 
ötletük? 

 
Bakró Tibor: az iskola mellett a járda megmaradna? 
 
Csáki Béla: természetesen igen.  
 
Bodor Sándor: hiába tiltja a tábla a bolt mellett, akkor is megállnak az autók. Nekem lenne 

egy olyan javaslatom, hogy a bolt oldalán egy pici árkot kellene ásni, akkor biztosan nem 
parkolnának oda.   

 
Csáki Béla: ez valóban jó gondolat. 
 
Cseri József: a buszok miért nem járnak körbe? 
 
Csáki Béla: körbe járni nem akarnak, azzal érvelnek, hogy nagyon keskenyek az utcák, s nem 

férnek el. Véleményem szerint Kunszálláson sem jobb a helyzet, ott mégis körbe járnak a 
buszok.    

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ezt csak tájékoztatásként mondtam el, 2006. december 5-én lesz a műszaki bejárás, re-

mélhetőleg ott mindenki számára elfogadható megoldást találunk.  
 
3.) 
Csáki Béla: ez év tavaszán az Állami Közútkezelő KHT-val közösen pályáztunk egy sebes-

ségmérő és kijelző berendezés beszerzésére. Sajnos a pályázaton nem nyertünk, de van 
egy olyan lehetőség, hogy Kunszállás és Bugac Községgel közösen vásárolhatunk egy 
ilyen berendezést. Ismertetem a sebességmérő néhány paraméterét. Ha sikerül, akkor az 
Országos Közlekedésbiztonsági Tanács támogatása csökkenti majd a bekerülési költséget 
350.000,-Ft-tal, a fennmaradó 500.000,-Ft-ot pedig arányosan a 3 önkormányzat fizeti ki. 
A beszerzés ellen van-e kifogásuk? Kérdés? Vélemény? (6.sz. melléklet)  

 
 Szavazásra terjesztem elő Kunszállás és Bugac községgel közösen történő sebességmérő 

és kijelző berendezés beszerzését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
270/2006. Kt.sz. határozata 
Kunszállás és Bugac Községgel közösen történő  
sebességmérő és kijelző berendezés beszerzése 
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H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete Kunszállás és Bugac Községgel közösen kívánja besze-
rezni a COLOR IMAGE ajánlatban szereplő sebességmérő és kijelző berendezést. A beszer-
zés költségeit a képviselő-testület arányos mértékben vállalja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.) 
Csáki Béla: a Kunság Volán minden évben megkeres bennünket, hogy a következő évre vo-

natkozóan milyen menetrendi felvetésünk van. Most is jeleztük, hogy egy esti, 20-21 óra 
körül időpontú, Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Fülöpjakab viszonylatú járat forgalomba 
állítását szeretnénk. Azt a választ kaptuk, hogy önerőből nem tudják biztosítani. Annak 
közlekedtetésére, csak az önköltségi szintig – ami 147 Ft/km nagyságrendre tehető - törté-
nő anyagi támogatásunk – akár a két település együttesen – mellett látnak lehetőséget. Is-
mertetem a Kunság Volán Zrt. levelét.  

 Beszéltem Kunszállással, ők most e járat beindítását finanszírozni nem tudják. Mi a véle-
ményük? 

 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy nyilatkozott, hogy ilyen formában nem tudja támogatni 
a 20-21 óra körüli Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Fülöpjakabi járat beindítását. 
 
5.) 
Csáki Béla: az eddigi kialakult gyakorlat az volt, hogy az önkormányzat az intézmények dol-

gozóinak, valamint a testületi és bizottsági tagoknak évzáró összejövetelt rendezett. Kb. 
50 fő részére. A pénzügyi bizottsági ülésen már beszéltünk erről, ott a tagok javasolták az 
év végi összejövetel megszervezését. Ezen a rendezvényen eddig az iskolások adtak elő 
egy kis műsort. Felmerült az a gondolat, hogy esetleg most a résztvevők adjanak elő egy 
kis műsort. Mi erről a véleményük, javaslatuk? Milyen formában rendezzük meg az év 
végi összejövetelt? 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja az óév búcsúztató rendezvény megszervezését, a 
részleteket pedig menet közben megbeszélik.  
 
6.)  
Csáki Béla: idén nem került megrendezésre az idősek napja, de hogy a megemlékezés ne 

maradjon el, felmerült az a gondolat, hogy karácsonyi ajándékcsomagot kapjanak az érin-
tettek. Néhány évvel ezelőtt már volt ilyen ajándékozás. Mi erről a véleményük? Csinál-
junk-e csomagot? Ha igen, milyen értékben állítsuk össze? 

 
Bodor Sándor: kb. milyen értékű csomag volt régen? Az 1.000,-Ft/fő az sok? 
 
Csáki Béla: egy egyszerűbb kis csomagot állítottunk össze, egy kis szaloncukor és gyümölcs. 
 
Bodor Sándor: az idősek napja mennyibe került? 
 
Csáki Béla: előadóművész hívásával együtt kb. 150-160 ezer forintba került 150-160 személy 

megvendégelése. 
 
Cseri József: 800,-Ft körüli összeget javaslok. 



 14 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy a karácsonyi ajándékcsomag értéke 
800,-Ft összegben kerüljön összeállításra.  
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy az idősek részére karácsonyi ajándékcsomag 

800,-Ft/fő összegben kerüljön összeállításra.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:   
    
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
271/2006. Kt.sz. határozata 
Idősek karácsonyi ajándékozása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az idősek – 60 év felettiek - részére 800,-Ft/fő összegű 
karácsonyi ajándékcsomagot biztosít.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7.) 
Csáki Béla: egy kutatóintézet azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy hazánk 

radontérképének összeállításához segítsenek olyan lakost keresni, aki (pl. képviselő-
testületi tag, orvos, gyógyszerész stb.) az általuk meghatározott paraméterekkel rendel-
kező lakásban lakik. Ismertetem a kérelmet. Vélemény? Javaslat? 

 
A képviselő-testület nem tud és nem is kíván foglalkozni a kérvénnyel.   
 
8.) 
Csáki Béla: a Művészeti Alapiskola Igazgatónőjének olyan kérése volna a képviselő-

testülethez, a Polgármesterhez, az Alfa ’94 Szabadidős Klub vezetőjéhez, hogy segítsenek 
abban, hogy a néptánc oktatáshoz egy csoportra való létszám összejöjjön. Pillanatnyilag 4-
5 jelentkező van. Az oktatás költsége félévente 6.000,-Ft/fő, ezért kérnék a képviselő-
testületet, hogy a rászorult gyermekek költségéhez járuljanak hozzá. Szerintük a létszám 
azért nem jön össze, mert vannak olyan szülők, akik nem tudják kifizetni ezt az összeget.  
Mi erről a véleményük? 

 
Csankovszki Tibor: hány gyerek kell egy csoporthoz? 
 
Csáki Béla: legalább 12-14 fő, de máskor is volt már ennél kisebb létszámú csoport. 
 
Szénási Zoltánné: én több szülővel is beszéltem, és nem biztos, hogy a néptánccal van prob-

lémájuk, hanem inkább az utóbbi időben a Művészeti Alapiskola Igazgatónőjével. Sok-
szor előfordult az is, hogy órák elmaradtak, a gyerekeknek viszont erről nem szólt senki. 
Szinte minden oktatásuk, csoportjuk megszűnt már az iskolába. Én senkit nem akarok rá-
beszélni, és lebeszélni, szerintem ezt a szülőknek kell eldönteniük. 
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 Anyagiakhoz kapcsolódóan annyit szeretnék mondani, hogy szerintem nem csak az évi 
12.000,-Ft a sok, hanem mellette még ruhát is kell varratni, fellépésekre kell a gyerekeket 
vinni, ami szintén mind-mind pénz.  

 
Polyák Tibor: néhány évvel ezelőtt az én gyermekeim is jártak a Művészeti Alapiskola okta-

tásaira, de már akkor is nagyon komolytalanok voltak, órák maradtak el stb.  
 
Csáki Pál István: a személyes tapasztalatom nekem sem jó. Nem lehetne a néptánc oktatást 

más formában megoldani. Pl. szakkör keretében 
 
Csáki Béla: én is hajlok afelé, hogyha ilyen sok a panasz, akkor a néptánc oktatást más for-

mában kellene megoldani. 
 
Szénási Zoltánné: a szülőknek nem a felsőfokú képesítés számít, hanem az, hogy a pedagó-

gus szívvel-lélekkel végezze a munkáját, és a gyerekekkel is jól bánjon, akár egy szakkör 
keretében.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy nyilatkozott, hogy egyenlőre ebben a formában nem 
tudja vállalni a támogatást. Megnézik, hogy más módon meg tudják-e oldani a néptánc okta-
tást.  
 
 
9.) 
Csáki Béla: a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete Kunszállás-Fülöpjakab Csoport kép-

viselője Babar Imréné azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a hagyomány-
teremtő karácsonyi ünnepség megszervezéséhez anyagi támogatást biztosítani szívesked-
jenek. Ismertetem a kérelmet. 

 
 A program összes költsége: 120.000,-Ft 
 Igényelt önkormányzati támogatás: 25.000-30.000,-Ft 
 Pályázó által vállalt saját rész:  összköltség 50 % 
 Más pályázatokon nyert összeg:  Kunszállás Községi Önkormányzat 
 Egyéb források és azok megnevezése és összege: Tagdíj bevétel, adományok 
 
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Bodor Sándor: én 30.000,-Ft összegű támogatás megállapítását javaslom. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 
 Ha nincs, szavazásra terjesztem elő a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület Kunszállá-

Fülöpjakabi Csoport részére 30.000,-Ft összegű anyagi támogatás megállapítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
272/2006. Kt. számú határozata 
a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesület 
Kunszállás-Fülöpjakabi Csoport pályázata 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak BKM-i Egye-
sület Kunszállás-Fülöpjakabi Csoport javára 30.000.-Ft, azaz harmincezer forint támogatást 
állapít meg.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően számadáshoz  kell kötni, nem 
rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. A Képviselő-testület felhatalmazza 
polgármestert a fent megjelölt tartalmú támogatási szerződés megkötésére.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
10.) 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen már említettem, hogy a Fülöp-Major Kft. vezetője 

megkeresett és elmondta, hogy egy kocatelepet szeretne létesíteni a 0123/24 hrsz-ú, úgy-
nevezett Szűcs szőlő területén. Ennek egy részét kitakarították, a másik része kb 15 hek-
tárnyi pedig elcsapott szőlő. Ez a terület osztatlan közös tulajdonban van, a tulajdonosok 
száma 40 fő, ebből már csak 10 él. Most azon gondolkodtunk, megnézzük, hogy a 10 élő 
tulajdonosnak mekkora földterülete van, ha van néhány hektárnyi, akkor azzal el lehet in-
dulni. Felkeressük Őket és megpróbálunk velünk megegyezni. Ezt csak tájékoztatásként 
szerettem volna elmondani. 

 
 Más egyéb kérdés van-e? 
 
11.) 
dr. Mészáros László: az alakuló ülésen megválasztotta a képviselő-testület a bizottságait, de 

nem választott elnököket. Törvényességi ellenőrzési főosztályon referensünk figyelmezte-
tett arra, hogy az Ötv. 22. §. (1) bekezdés azt mondja, hogy a képviselő-testület határozza 
meg bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait. A 24. §. (1) bekezdés viszont azt 
mondja, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több, mint felét a települési képviselők kö-
zül kell választani. A két törvényi rendelkezés alapján a főosztály álláspontja, hogy a bi-
zottság elnökét a képviselő-testületnek kell megválasztania. A bizottságok az elnököket 
már megválasztották, ezért kérném a képviselő-testületet, hogy ezt határozatban is erősítse 
meg. 

 
 A szociális és egészségügyi bizottság elnöke: Polyák Tibor 
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Bodor Sándor 
 Kulturális, Oktatási és Sport bizottság még nem ülésezett. 
 Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke: Szénási Zoltán-

né. 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: személyes érintettségemet bejelentem, ezért a következő döntéshozatalban 

való részvételtől tartózkodom. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökének 

Polyák Tibort válassza meg a képviselő-testület.    
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
273/2006. Kt. számú határozata 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Elnökének megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökének Po-
lyák Tibor képviselőt választja meg. 

 

Bodor Sándor: személyes érintettségemet bejelentem, ezért a következő döntéshozatalban 
való részvételtől tartózkodom. 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 

Elnökének Polyák Tibort válassza meg a képviselő-testület.    
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
274/2006. Kt. számú határozata 
a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság Elnökének megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének 
Bodor Sándor képviselőt választja meg. 

 

dr. Mészáros László: a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság még nem ülésezett. Kit java-
solnak elnöknek? 

 
Bodor Sándor: a 3 képviselős bizottsági tagból kettő már elnök, ezért Bakró Tibort javaslom, 

Ő még egyik bizottságnak sem elnöke. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Bakró Tibor: vállalom az elnökséget. Személyes érintettségemet bejelentem, ezért a döntés-

hozatalban való részvételtől tartózkodom. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Elnöké-

nek Bakró Tibort válassza meg a képviselő-testület.    
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
275/2006. Kt. számú határozata 
a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság Elnökének megválasztása 

 
 
H A T Á R O Z A T 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Elnökének 
Bakró Tibor képviselőt választja meg. 

 
Szénási Zoltánné: személyes érintettségemet bejelentem, ezért a következő döntéshozatalban 

való részvételtől tartózkodom. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő, hogy az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottság Elnökének Szénási Zoltánnét válassza meg a képviselő-testület.    
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
276/2006. Kt. számú határozata 
az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 
Ellenőrző Bizottság Elnökének megválasztása 

 
H A T Á R O Z A T 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellen-
őrző Bizottság Elnökének Szénási Zoltánné képviselőt választja meg. 

 

 

VIII.  NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 
1.) 
Csankovszki Tibor: az óvodánál nagyon sokszor rossz a telefon, nem lehet őket felhívni. 

Nem lehetne ezt a régi készüléket lecserélni? 
 
Csáki Béla: most is elvitték a készüléket, mert rossz. Mindenképpen megoldjuk az óvodánál 

a telefon problémát. A költségvetés ismerete után pedig, meglátjuk, hogy a telefonközpont 
fejlesztésére lesz-e pénzünk.  

 
2.) 
Cseri József: a Virág utca mellett van egy önkormányzati gyepes rét, mely a rendezési terv-

ben szabadidő parkként szerepel. Az lenne a kérdésem, hogyha a szabadidő park kialakí-
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tását elkezdenénk, mint pl. talaj eligazítás, fásítás stb., akkor cserében évente 1-2 alka-
lommal használhatjuk-e a területet, valamilyen rendezvény lebonyolítására? 

 
Csáki Béla: véleményem szerint ennek nincs akadálya, a részleteket pedig majd megbeszél-

jük.  
 
 
3.) 
Bakró Tibor: a Csuka rét előtt, a külső útívre nem lehetne szalagkorlátot tetetni?  
 
Csáki Béla: december 5-én lesz egy műszaki bejárás, akkor a Közútkezelő KHT. képviselője 

is itt lesz. Említeni fogom neki a felvetést, de szerintem pénzhiányra hivatkozva elutasít-
ják.  

 
4.) 
Bakró Tibor: az útjavításokra nagyon sok panasz van, ugyanis a kapubejárókat nem minden-

hol húzták le. Ezeket a panaszokat kinek kell jelezni? 
 
Csáki Béla: jelezni fogom az útjavítást végző cégnek a felmerült panaszokat, de nem valószí-

nű, hogy ezért vissza fognak jönni. 
 
5.) 
Bakró Tibor: közmű bekötésnél az aszfalt felbontást, majd ezt követően a helyreállítást a 

közmű végzi. Kötelezni kellene őket arra, hogy a helyreállítás az eredeti állapotnak meg-
felelően történjen, ugyanis nagyon rosszul végzik el a helyreállítási munkálatokat.   

 
dr. Mészáros László: az útkezelői hozzájárulást mi adjuk ki, abban viszont mindig benne 

van, hogy a helyreállítást az eredeti állapotnak megfelelően kell elvégezni. Sajnos sokszor 
nem is tájékoztatnak bennünket arról, hogy a munkálatokat elvégezték. Én olyan szabá-
lyozási lehetőséget javasolnék erre, hogy kössünk ki valamekkora összegű kaukciót. Ezt 
az útkezelői hozzájárulás megadásával egy időben kellene kifizetni, és a helyreállítási 
munkák elvégzése után ezt az összeget visszaadnák, feltéve, hogy az eredeti állapotot állí-
tották vissza.  

 
6.) 
Bodor Sándor: a Falutáblát kintebb lehetne-e tenni, hiszen bentebb van, mint az István Ki-

rály utca, azaz a belterületi határ. 
 
Csáki Béla: a december 5-i helyszíni bejáráson ezt is említeni fogom a Közútkezelő Kht. 

képviselőjének.  
 
7.) 
Bodor Sándor: egy mezőgazdasági vállalkozó jelezte, hogy vannak olyan külterületi föld-

utak, amelyeken - a sarjadások miatt – kombájnnal nem fér el. A kérése az lenne, hogy 
összefogás keretében kitisztíthatnák-e ezeket az utakat? 

 
dr. Mészáros László: ezek a földutak önkormányzati kezelésben vannak. Az útszéli besarja-

dások tisztítása a kialakult szokásjog szerint annak az előjoga, aki az úttal telekszomszé-
dos. Időnként azonban mi is végzünk sarjtisztításokat - természetesen ha van rá ember -, 
de sajnos minden földutat, akkor sem tudunk kitisztítani.  Én a magam részéről támoga-
tom a felvetett kérést. 
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8.) 
Bodor Sándor: az elmúlt testületi ülésen tárgyaltuk, illetve elutasítottuk Koncz Jenő közvilá-

gítási lámpatest felszerelésére irányuló kérelmét. Én a területet megnéztem, és lehet, hogy 
mégis szükséges lenne a lámpa elhelyezése. 

 
Csáki Béla: a kérelmet azért is utasítottuk el, mert jelen esetben nincs az önkormányzatnak 

erre pénze, másrészt pedig a korábban ilyen irányú kérelemmel fordult lakosok ismételten  
felkeresnének bennünket, hogy ők is kérik a lámpatest felszerelését. 

 
 
9.) 
Bodor Sándor: nekem olyan javaslatom volna, hogy a falu központjában állítsunk karácsony-

fát. Van-e ennek akadálya? 
 
A képviselő-testület minden tagja támogatja, hogy a falu központjában karácsonyfa kerüljön 
felállításra.  
 
10.) 
Polyák Tibor: az István Király utcában az úthozzájárulások díjának beszedését el lehetne-e 

kezdeni? 
 
 
Csáki Béla: nincs akadálya, de már ebben az évben – főleg karácsony előtt – nem kezdünk 

hozzá. Majd visszatérünk rá jövőre.  
 
 Más észrevétel, kérdés? 
 
Ha nincs, a testületi ülés nyilvános részét bezárom. A szociális ügyeket zárt ülés keretében 
tárgyaljuk.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Csáki Béla       dr. Mészáros László        
polgármester      jegyző 

    


