
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 18-án  

14 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
Helye: Közösségi Ház Fülöpjakab 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri Jó-
zsef, Polyák Tibor képviselők,  
Hegedűs Gáborné mb. jegyző, 
Dolog Ernő ÁMK igazgató, 
Nagy Erika óvodai tagintézmény-vezető, 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet iskolai tagintézmény-vezető,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

 
NAPIREND: 
 

1./  Jegyzői pályázatok elbírálása  
 Előadó: Polgármester 
 
2./  Pedagógiai Program elfogadása 
 Előadó: Polgármester 

 
3./ Beszámoló a 2006/2007-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési munkáról, a Ja-

kabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2007/2008-as tanév indításáról 
  Előadó: ÁMK igazgató, tagintézményvezetők 
 
4./ Tájékoztató a Fülöpjakabért Alapítvány tevékenységéről 
  Előadó: Báthori Istvánné 
 
5./  A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról döntés 

 Előadó: Polgármester 
 
6./ Megállapodás-tervezet elfogadása a Családsegítési szociális alapszolgáltatási felada-

tok ellátására 
       Előadó: Polgármester 
 
7./ Társulási Megállapodás-tervezet elfogadása a Központi háziorvosi ügyelet létrehozá-

sáról és működtetéséről 
  Előadó: Polgármester 
 

8./ Megállapodás-tervezet a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátására 
 Előadó: Polgármester 
 
9./ Megállapodás-tervezet könyvtári szolgáltatás nyújtása tárgyában.  
 Előadó: Polgármester 
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10./  SZMSZ rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 

 11./  Egyebek 
 Előadó: Polgármester 
 
 12./  Kérdések, interpellációk 

 
13./ 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. Szénási Zoltánné képviselő a mai ülésen nem tudott megjelen-
ni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, annyi módosítással, hogy 
a 4. – Tájékoztató a Fülöpjakabért Alapítvány tevékenységéről – pontot levesszük a napi-
rendről, ugyanis az előadó jelezte, hogy a mai ülésre nem tud anyagot készíteni és nem is 
tud eljönni. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a – módosított - napirendi pontok megtárgyalásá-
val. 
 
 
 

I.  NAPIREND:   Jegyzői pályázatok elbírálása 
 
Csáki Béla: a jegyzői pályázatok elbírálása, illetve a pályázók meghallgatása zárt ülés kereté-

ben történik.  
 
 
  II. NAPIREND: Pedagógiai program elfogadása 
 
Csáki Béla: az iskolai pedagógiai programról készült kiegészítő szakértői véleményt a képvi-

selők megkapták, és javaslom elfogadásra. Megkérdezem Dolog Ernő ÁMK igazgatót, il-
letve Lovasné dr. Polyák Erzsébet tagintézmény-vezetőt, hogy az anyagot kívánják-e ki-
egészíteni. (1.sz. melléklet) 

 
Dolog Ernő: az anyagot kiegészíteni nem kívánom. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én sem. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az iskolai pedagógiai programról készült kiegészítő szakértői 

vélemény elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
128/2007. Kt. sz. határozata 
Kiegészítő szakértői vélemény iskolai 
pedagógiai programról 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai pedagógiai programról 
készült kiegészítő szakértői véleményt elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 
 

     III. NAPIREND: Beszámoló a 2006/2007-es tanév iskolai, oktatási és óvodai neve-
lési munkáról, a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2007/2008-as 
tanév indításáról 

 
 
Csáki Béla: a 2006/2007-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési munkáról, valamint a 

Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2007/2008-as tanév indításáról szóló beszámolót a képvi-
selők megkapták. Megkérdezem az ÁMK igazgatót, valamint a tagintézmény-vezetőket, 
hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 

 
Dolog Ernő: köszönöm, hogy meghívtak a testületi ülésre. 2007. szeptember 1-jével megala-

kult a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ, tehát a fülöpjakabi iskola 
és óvoda egy társulás tagintézményeivé váltak. Megteszünk mindent azért, hogy ez a tár-
sulás jól működjön.  

 
 Az ősz folyamán közösen megválasztottuk a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Minő-

ségirányítási Csoport vezetőjét. A Közalkalmazotti Tanács vezetője fülöpjakabi, a Minő-
ségirányítási Csoport vezetője pedig Jakabszállási lett.  

 
 Az elmúlt időszakban, de még szeptember folyamán is nagyon sok feladatunk lesz Pl. 

statisztikai jelentések, bérfizetések, túlóra elszámolások az új társulási forma szerint, to-
vábbá a két Polgármesteri Hivatal egyeztetései is folyamatban vannak.  

 
 Megpróbálunk minél több közös rendezvényt szervezni, hogy a két község gyermekei 

között szorosabb kapcsolat alakuljon ki. Munkatervünkben szerepel a közösségfejlesztés. 
Ennek keretében az osztályok több tanítási időn kívüli közös szabadidős programot szer-
veznek. 

 
Bodor Sándor: a beszámolóban szerepel, hogy közös tantestületi értekezletet tartottak Jakab-

szálláson, júniusban pedig Fülöpjakabra tervezik. 2008-ban már így lesz? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen. A közös tantestületi értekezlet ősszel mindig Jakabszál-

láson lesz, tavasszal pedig Fülöpjakabon. 
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Bodor Sándor: 2007. szeptember 1-jével megalakult a Jakabszállás – Fülöpjakab ÁMK. Én 
javasolnám, ha lehetséges a két iskola közt havonta, vagy kéthavonta teremfoci bajnokság 
rendezését.  

 
Dolog Ernő: nincs akadálya a teremfoci bajnokság rendezésének, sőt örülnék is neki. Terve-

ink közt szerepel minél több olyan program szervezése, mely során a fülöpjakabi és jakab-
szállási gyerekek együtt vannak. (Pl. közös gyermeknap szervezése) 

 
Polyák Tibor: a gyerekek logopédiai ellátása nem az intézmény, hanem a kistérségi társulás 

feladatává vált. Ez, hogyan fog működni és mennyi plusz kiadást jelent majd? 
 
Csáki Béla: későbbi napirendi pontok közt szerepel a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátá-

sára vonatkozó megállapodás-tervezet elfogadása. Sajnos ebben a kérdésben a mai nap 
biztosan nem tudunk dönteni, hiszen a mai nap folyamán érkezett anyag nagyon vázlatos, 
és nem tisztázott sok kérdés. 

 
 A többcélú kistérségi társulás kezdetben azt ígérte, hogy minden marad a régiben, a válto-

zás csak annyi, hogy a fejlesztő pedagógusok munkáltatója a Nevelési Tanácsadó lesz. A 
Félegyházi Képviselő-testület viszont azt mondta, hogy ő ezen a téren nem tud létszámot 
növelni, és nem is tud erre pénzt áldozni, ezért a gyerekeket be kell hordani. Ebbe viszont 
mi - Polgármesterek - nem egyeztünk bele. A jelenlegi állapot az, hogy a logopédus peda-
gógust megbízási szerződéssel alkalmazzák, de útiköltséget nem tudnak fizetni, sőt a költ-
ségeknek csak egy részét tudják finanszírozni. A kiküldött anyagban szerepel egyfajta 
óradíj, az oktatási infrastrukturális fejlesztési hozzájárulás éves összege, de ezek nem egy-
értelműek, ezt még le kell tisztázni. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy a helyben 
történő logopédiai oktatás mennyibe fog kerülni. 

 
Polyák Tibor: Jakabszálláson angolt vagy németet tanítanak az iskolában? 
 
Dolog Ernő: mindkettőt, angolt is és németet is. 
 
Polyák Tibor: van-e arra lehetőség, hogy a későbbiekben Fülöpjakabon is legyen angol 

nyelvoktatás is. Én úgy tudom angol szakos pedagógus, van az iskolában. 
 
Dolog Ernő: akkor ez elsősorban anyagi kérdés, mely az önkormányzat döntésén alapszik. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: angol szakos pedagógus van az iskolában, de sajnos az anya-

giakon túl további gondot jelent a csoportbontás. Nálunk olyan alacsony osztálylétszámok 
(átlag. 12-15 fő) vannak, hogy abból nem igazán lehet két nyelvcsoportot indítani. 

 
Nagy Erika: a tanév elején esedékes továbbképzési pénzek befizetése. Kinek lesz jogosultsá-

ga eldönteni, hogy a továbbképzési összeg rendelkezésre áll-e, illetve a számlák kifizeté-
sét ki fogja engedélyezni? 

 
Dolog Ernő: ez már a társulási tanács feladata lesz majd. A tanács tagjait még 2007. július 9-

én megválasztotta a két képviselő-testület. A közeljövőben a tanács tagjai együttes ülésen 
döntenek majd ezekről a kérdésekről.  

 
Csáki Béla: még erre a hétre egy kis türelmet kérünk, jövő héten hétfőn összeül a társulási 

tanács és tisztázni fogunk minden felmerülő kérdést.  
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Bodor Sándor: a fülöpjakabi Általános Iskolának mi a teljes neve? 
 
Dolog Ernő: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Fülöpjakabi tagintéz-

ménye. 
 
Bodor Sándor: Eötvös József név, akkor már egyáltalán nincs? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: hivatalosan már nincs ez a név. A tanévnyitó értekezleten 

azonban elhangzott olyan vélemény, hogy talán nem kell minden hagyományt véglegesen 
felszámolnunk, és ezt a gondolatot mindenki támogatta. 

 
Bodor Sándor: egyetértek azzal, hogy véglegesen nem számoljuk fel az Eötvös József nevet. 

Bár hivatalosan ez a név már nincs, de a hagyományokat azért meg lehet őrizni. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2006/2007-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési mun-
káról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2007/2008-as tanév indításáról készült 
beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
129/2007. Kt. sz. határozata 
2006/2007-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési  
munkáról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2007/2008-as 
tanév indításáról készült beszámoló elfogadása.  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006/2007-es tanév iskolai, ok-
tatási és óvodai nevelési munkáról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2007/2008-as 
tanév indításáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: haladéktalanul. 
 

 
IV. NAPIREND: A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez csatlako-

zásról döntés 
 

Csáki Béla: idén is lehetőségünk van csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázathoz. Első körben nyilatkozni kell, a testületnek arról, hogy csatlakozni kíván-e a 
pályázathoz. Ezt a nyilatkozatot 2007. október 1-ig kell beküldeni. Mi erről a véleményük, 
javaslatuk?  
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Polyák Tibor: elég nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, ezért én most nem javas-
lom a csatlakozást. Én úgy gondolom, hogy eddig is akiknek odaítéltük a támogatást nem 
napi gondokkal küszködő családok gyermekei voltak.  

 
Csankovszki Tibor: én úgy gondolom, hogy lehetne csatlakozni, de jelen helyzetben mérle-

gelnünk kell majd a támogatás odaítélésénél azt is, hogy valóban rászorult-e a pályázatot 
benyújtó diák. 

 
Bakró Tibor: nekem is az a véleményem, hogy a lehetőséget hagyjuk meg, azonban szigo-

rúbban kell a rászorultságot vizsgálni. 
 
Polyák Tibor: ezzel a feltétellel én is támogatom az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozást. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
130/2007. Kt. sz határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungari-
ca felsőoktatási ösztöndíj programhoz 2007/2008-ban is csatlakozni kíván.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folytatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatot 
küldje el az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, valamint 
hirdesse meg a pályázatot a jogszabályban megállapított határidőig.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2007. október 1.   
 

 
V. NAPIREND: Megállapodás-tervezet elfogadása a családsegítési szociális alap-

szolgáltatási feladatok ellátására 
 

 
 Csáki Béla: a családsegítési szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó megál-

lapodás-tervezetet, illetve a többcélú kistérségi feladatellátások tárgyában készült előter-
jesztést a képviselők megkapták.  Röviden ismertetem az írásos anyagot. (3.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: a jelzőrendszerek úgy működnek, hogy a rászorultak megnyomnak egy 

gombot, amely jelez a szociális gondozónak? 
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Csáki Béla: igen, és jelzés esetén a szociális gondozó kimegy a rászorulthoz. A jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás során igénybe veendő készülékekre vonatkozóan több cégtől kér-
tek árajánlatot, melyek elemzése még folyamatban van. Az ajánlattétel során a települések 
földrajzi adottságaira és a kistérség településszerkezetének figyelembevételével kérték az 
ajánlatokat. Az ajánlatokról a szakmai előkészítés után a Társulási Tanács dönt.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a családsegítési, szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi 
ellátása tárgyában készült megállapodás elfogadását. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
131/2007. Kt. sz határozata 
Családsegítési, szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi 
ellátása tárgyában készült megállapodás elfogadása 

  
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a családsegítési szociális 
alapszolgáltatási feladatok kistérségi ellátása tárgyában készült Megállapodást, felkéri a Pol-
gármestert, hogy a Megállapodást Fülöpjakab Község Önkormányzata nevében írja alá.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szociális alap-

szolgáltatási feladatok kistérségi ellátása tárgyában készült megállapodás elfogadását. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
132/2007. Kt. sz határozata 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási 
feladatok kistérségi ellátása tárgyában készült megállapodás elfogadása 

  
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi ellátása tárgyában készült Megálla-
podást, felkéri a Polgármestert, hogy a Megállapodást Fülöpjakab Község Önkormányzata 
nevében írja alá.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal   
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Kiskun Vidékfejlesztési Társulás Megszüntető Okira-

tának elfogadását. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
133/2007. Kt. sz határozata 
Kiskun Vidékfejlesztési Társulás  
Megszüntető Okiratának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskun Vidékfejlesztési 
Társulás Megszüntető Okiratát, felkéri a Polgármestert, hogy az Okiratot Fülöpjakab Község 
Önkormányzata nevében írja alá.  
  
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal   
 
  

VI. NAPIREND: Társulási Megállapodás-tervezet elfogadása a Központi háziorvosi  
ügyelet létrehozásáról és működtetéséről 

 
Csáki Béla: a központi háziorvosi ügyelet létrehozásáról és működéséről készült előterjesz-

tést a képviselők megkapták. (4. sz. melléklet) 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a központi háziorvosi ügyelet létrehozásáról és működtetéséről 

készült megállapodás elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
134/2007. Kt. sz határozata 
Központi háziorvosi ügyelet létrehozásáról 
és működéséről szóló megállapodás elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a központi háziorvosi ügye-
let létrehozásáról és működéséről készült Társulási Megállapodást, felkéri a Polgármestert, 
hogy a Megállapodást Fülöpjakab Község Önkormányzata nevében írja alá.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal   
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VII. NAPIREND: Megállapodás-tervezet a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátá-
sára 

 
Csáki Béla: A Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátására kidolgozott, részletes megállapo-

dás-tervezetet nem kaptuk meg, így ebben a kérdésben a mai nap nem tudunk dönteni. A 
rendelkezésre álló anyag nagyon vázlatos, és nagyon sok kérdés tisztázatlan.  (5.sz. mel-
léklet) 

 
A képviselő-testület a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátására vonatkozóan – a megállapo-
dás-tervezet hiánya miatt – elnapolja a döntést.  
 
 

VIII. NAPIREND: Megállapodás-tervezet könyvtári szolgáltatás nyújtása tárgyá-
ban 

 
 

Csáki Béla: A könyvtári szolgáltatás nyújtása tárgyában készült megállapodás-tervezetet a 
képviselők megkapták. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? (6. sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: a megállapodás-tervezetben szerepel, hogy a település könyvtári állományát 

szakmai szempontok alapján leválogatják. Ezeknek a leválogatott könyveknek a sorsa mi 
lesz? Szemétbe kerül vagy az önkormányzat rendelkezhet róla? 

 
Csáki Béla: igen, helyben hagyják és az önkormányzat rendelkezhet a könyvek sorsáról. Ha 

erre sor kerül, visszatérünk erre a kérdésre. 
 
Bodor Sándor: Havas tanár úr marad továbbra is a könyvtáros? 
 
Csáki Béla: igen. Fő foglalkozása továbbra is a tanítói állása marad, és mellette megállapodás 

alapján végzi majd a könyvtárosi feladatokat. 
 
Polyák Tibor: a megállapodásban szerepel, hogy a könyvtár nyitva tartása fokozatosan eléri a 

legalább 20 órát. Községünkben van erre igény? 
 
Csáki Béla: a jelenlegi igény mellett nincs szükség a 20 órás nyitva tartásra, de ha bővül a 

szolgáltatások köre, akkor valamelyest emelkedik a nyitva tartási idő is. A „fokozatosan 
eléri” jelenthet 2-3 évet is.  

 
Bakró Tibor: mit jelent az ODR szolgáltatás? 
 
Csáki Béla: az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) szolgáltatás annyit jelent, hogy 

a könyvtárak közötti kölcsönzés lehetősége megvan. Tehát ha nincs meg egy könyv, akkor 
azt 24 órán belül kihozzák a Kecskeméti Könyvtárból. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Savazásra terjesztem elő a könyvtári szolgáltatás nyújtása tárgyában készült megállapo-
dás elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
135/2007. Kt. sz határozata 
Könyvtári szolgáltatás nyújtása  
tárgyában készült megállapodás elfogadása 
  

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Könyvtári szolgáltatás 
nyújtása tárgyában készült megállapodást, felkéri a Polgármestert, hogy a Megállapodást Fü-
löpjakab Község Önkormányzata nevében írja alá.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 

IX. NAPIREND: SZMSZ rendelet módosítása 
 

Csáki Béla: következő napirendi pontunk az SZMSZ rendelet módosítása. Átadom a szót 
Hegedűs Gáborné mb. jegyző asszonynak.  

 
Hegedűs Gáborné: röviden ismertetem a kiküldött írásbeli anyagot. (7. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 11/2007.(09.18.) ök. sz. szervezeti és működési sza-

bályzatról szóló többször módosított rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2007. (09.18.) Ök. sz. rendelete 

a Fülöpjakab Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 5/2003.(03.27.) ök. sz. rendeletének módosításáról 

 
 

X. NAPIREND: Egyebek 
 

1.)  
 
Csáki Béla: az Saubermacher Kft. 2007. október 1. és 2007. október 31. között megszervezi 

az elektronikai hulladékok begyűjtését azokon a településeken, ahol az önkormányzat vál-
lalja az akcióban való közreműködést. Ismertetem a levelet. (8.sz. melléklet) 

 
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Polyák Tibor: én támogatom az elektronikai hulladék begyűjtését. Javaslom, hogy a Hírvi-

vőben – a levélben felsoroltak alapján – írjuk le, hogy milyen hulladékot lehet a gyűjtő- 
helyre bevinni. 

 



 11 

A képviselő-testület minden tagja támogatja az elektronikai hulladék gyűjtését. Ennek idő-
pontját és a hulladékok körét a Hírvivőben közzéteszik. 
 
2.) 
 
Csáki Béla: a Magyar Közút KHT. – a tavaszihoz hasonlóan - országos szemétgyűjtési akciót 

szervez október 20-án szombaton 8-14 óra között. A Közútkezelő a résztvevőknek térí-
tésmentesen biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt, illetve a szükséges szemétgyűjtő zsá-
kokat, továbbá gondoskodnak az összegyűjtött szemét elszállításáról. Ha csatlakozunk az 
akcióhoz, akkor az Izsáki Út Fülöpjakabi oldalán, valamint annak folytatásaként a Jakabi 
határig szednénk össze a szemetet. Önöknek  mi a véleményük? Ha csatlakozunk, akkor 
én kérném a civileket, hogy néhány emberrel vegyenek részt ezen az akción, és talán né-
hány felső tagozatos diákot is megkérnénk, hogy segítsenek a szemétgyűjtési akcióban. 

 
A képviselő-testület egyetért a Föld Napja alkalmából, a Magyar Közút KHT. által szerve-
zendő országos szemétgyűjtési akcióhoz történő csatlakozással. 
 
3.) 
 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a konyhai és étkezési hulladék el-

szállítására megkeresett egy vállalkozó. Én tájékoztattam arról, hogy ebben az évben erre 
nem terveztünk, de 2008-ban visszatérünk erre a kérdésre.  

 
4.) 
 
Csáki Béla: a Kiskun Művészeti Alapiskola azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy gyermekenként valamilyen összegű anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek.  
 Én kérdezném az igazgatónőt, hogy a beiratkozások, hogyan állnak? A csoportokban meg 

van-e a minimális létszám? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 3 csoport van alakulóban A legbiztosabb a hangszeres csoport 

további működése, de tudomásom szerint ott is van visszalépés a tavalyihoz képest, a 8 
helyett 6 fő jelentkezett. A képzőművész csoportnál az ideális létszám fele van meg, a 
néptánc csoport, pedig még tudomásom szerint sehogy sem áll. Én úgy tapasztalom, hogy 
a szülők sem igazán engedik el a gyerekeket még a nyilvános próbára sem. Nem tudjuk, 
hogy mi tartja őket ennyire vissza. Azzal sem sikerült a létszámot növelni, hogy az első 
tanszak a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek ingyenes. 

 
Csáki Béla: nekem az a javaslatom, hogy a csoportok megalakulása után térjünk vissza erre a 

kérdésre. Egyáltalán lesz-e csoport? Ha igen, akkor tudunk-e valamilyen összegű támoga-
tást nyújtani? A következő ülésen visszatérünk erre a kérdésre. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Kiskun Művészeti Alapiskola kérésé-
re a következő ülésen – az esetleges csoportok megalakulása után – visszatér. 
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XI. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
 

1.) 
 
Csáki Pál: szeretném jelezni, hogy az önkormányzati földterületek parlagfüvesek, ezért le 

kellene kaszáltatni vagy szántatni. 
 
Csáki Béla: ez a terület bérbe van adva, de már szóltunk a bérlőnek, hogy tegye rendbe. Ő azt 

ígérte, hogy a napokban le fogja szántatni. 
 
2.) 
 
Bodor Sándor: internettel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy kb. mikorra várható? 

Az átadást nyár elejére ígérték.  
 
Csáki Béla: információim szerint az engedélyezési eljárása még folyik és hivatalosan novem-

ber 1-től kellene az internet szolgáltatást biztosítania. Ismételten felhívom őket és meg-
kérdezem az újabb fejleményeket. A bérleti díjat nyár eleje óta rendszeresen fizetik. 

 
3.) 
 
Bodor Sándor:  jó lenne ha a Hírvivőben egy rövid tájékoztatást adnánk erről az Internet 

szolgáltatásról. (Pl. a torony hol lesz felállítva, az üzemletetést mikorra ígérik, milyen in-
ternet hozzáférést biztosít stb.)  

 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya, a következő újságban írok erről egy cikket. 
 
 
4.) 
 
Bodor Sándor: nagyon sok földutat beszántottak, illetve betárcsáztak. A Hírvivőben erre fel 

kellene hívni a földtulajdonosok figyelmét. 
 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya. Felhívjuk a földtulajdonosok figyelmét, de sajnos sok 

esetben csak eredménytelenül. 
 
5.) 
 
Csankovszki Tibor: a külterületi szemételhelyezés helyzete továbbra is katasztrofális. Erről 

is már sokat beszéltünk, de sajnos csak eredménytelenül. Sajnos egyre többször fordul elő, 
hogy nemcsak Fülöpjakabról, hanem máshonnan is hoznak a konténerekbe, vagy mellé 
szemetet. 

 
Csáki Béla: megpróbáljuk ebben – újságon keresztül - a lakosság segítségét is kérni. Sajnos 

nagyon nehéz ezt a problémát megoldani. Ha van a képviselőknek erre vonatkozóan va-
lami javaslata, kérem mondják el. 
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Polyák Tibor: nekem továbbra is az a javaslatom, hogy a kukák oldalára rá kellene írni önta-
padós laminált lapra, hogy csak Fülöpjakabról származó hulladék helyezhető el. Ellenkező 
esetben x összegű bírságot kell fizetnie.  

 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya, bár véleményem szerint ez sem oldja meg a problémát. 

Van-e további kérdés, interpelláció? 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                             Hegedűs Gáborné 
                     polgármester                                                                mb. jegyző  
 
  
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 


