
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-én  

15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Fülöpjakab 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri 
József, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
Hegedűs Gáborné mb. jegyző, 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet iskolai tagintézmény-vezető,  
Hatvani Mónika 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

 
NAPIREND: 
 
 

1./  Határozat-hozatal a „Leader program” tárgyában  
  Előadó: Polgármester 

 
2./ Javaslattétel Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Fülöpjakabi tagintézmény-vezető 

személyére. 
             Előadó: Polgármester 

  
3./ Megállapodás-tervezet a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátására 
 Előadó: 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. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
 
 
 

I.  NAPIREND:   Határozat-hozatal a „Leader program” tárgyában  
 

Csáki Béla: a LEADER program tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. Az 
anyagot néhány gondolattal szeretném kiegészíteni: 

  
Az előző LEADER csoport, melynek része volt Fülöpjakab Önkormányzata is sajnos nem 
nyert, ezért ismét elkezdődött a LEADER csoportok szervezése, melyeknek legalább 
50.000 fő feletti akciócsoportok megalakítása ajánlott. Ennek elérése érdekében több 
statisztikai kistérség (Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa) is együtt kívánt 
létrehozni akciócsoportot. A kezdeményezést követően mindhárom kistérségben 
megkezdődött az operatív munka, melynek eredményeképp 2007. szeptember 19-én 
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megalakult a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport. A Helyi Közösség a három statisztikai 
kistérség 24 települési önkormányzatának közigazgatási területét lefedi, az alapító tagok 
száma 72, melyben a közszféra (önkormányzatok) 33,33 %, a civil szféra 33,33 %, és az 
üzleti szféra 33,33 % arányban képviseli a közösséget. Fülöpjakabon a civil szférát a 
Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány (Bodor Sándor), a vállalkozók részéről pedig a 
Gyöngyösi és Társai Bt (Gyöngyösi Sándor) képviseli a csoportot.  
Akciócsoportban résztvevő települési önkormányzatoknak képviselő-testületi határozattal 
meg kell erősítenie a csoportban való részvételt. (1.sz. melléklet) 
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Csankovszki Tibor: azt lehet-e tudni, hogy mi alapján minősítenek egy LEADER csoportot 
akciócsoporttá, illetve utasítanak el? 

 
Csáki Béla: valójában nem lehet tudni, hogy ki marad bent és ki nem. Az biztos, hogy a 

nyerteseknek nagyon jó pénzforrást jelent.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a LEADER program tárgyában készült határozat-tervezet 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
136/2007. Kt. sz határozata 
LEADER program tárgyában  
készült előterjesztés elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat Alapító tagja legyen a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Helyi Közösségnek 
és abban Fülöpjakab Községet képviselje. 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Helyi Közösség 
előzetes elismerése esetén a pályázat lebonyolítása érdekében az Önkormányzat alapítója 
legyen a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2007. október 10.  
 

 
II. NAPIREND: Javaslattétel Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Fülöpjakabi 

tagintézmény-vezető személyére 
 
 

Csáki Béla: az elmúlt ülésen a képviselő-testület áthelyezéssel Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
tagintézmény-vezetőt bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával. A megüresedett állás miatt 
a tagintézmény-vezető személyére a képviselő-testületnek javaslatot kellene tennie. A 
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nevelő-testület, illetve a szakmai vezetés egyhangú javaslata Hatvani Mónikára esett. 
Mónikával beszéltünk erről, és ő elvállalná ezt a feladatot. Mielőtt kérném a képviselő-
testület javaslatát, megkérem Lovasné dr. Polyák Erzsébetet ismertesse a tantestület, 
illetve személyes véleményét. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a nevelő-testület és magam nevében is elmondhatom, hogy 

tagintézmény-vezetőnek - több okból is - Hatvani Mónikát találtunk a legalkalmasabb 
személynek.  
- A pedagógusok közül ő az egyetlen, akinek mind a két település intézményéhez van 

kapcsolódása. Jakabszálláshoz a régebbi munkavégzése révén, és most a társulás 
keretében néhány hetet már Jakabszálláson töltött.  

- Nagyon lelkiismeretes és jó szervező készséggel rendelkező ember, akinek – 
legalábbis az eddigi munkavégzése kapcsán – egyáltalán nem mindegy a fülöpjakabi 
iskola és óvoda sorsa.  

 
Én Mónikának nyugodt szívvel adom át ezt a munkát, mert úgy gondolom, hogy biztosan 
megtesz mindent azért, hogy a lehetőségekhez képest a legjobban menjenek tovább a 
dolgok.  
 

Hatvani Mónika: őszintén mondom el, hogy nagyon nehéz döntés volt. Máshová mentem 
volna dolgozni, de mégis itt maradtam, ugyanis nekem nem mindegy sem Fülöpjakab, 
sem pedig Kunszállás sorsa. Lehet, hogy ebben a kérdésben nem lehet szívvel dönteni, én 
mégis így tettem. Remélem megvalósul az az elképzelés, hogy mi kitartunk addig amíg az 
erőnk, és pénztárcánk bírja és reménykedünk abban, hogy lesz ez még jobb. Köszönöm a 
bizalmat. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyhangúan úgy nyilatkozott, hogy tagintézmény-
vezetőnek Hatvani Mónikát javasolja.  
 
 
 
 

III. NAPIREND: Megállapodás-tervezet a Pedagógiai Szakszolgálat 
feladatellátására 

 
 

 
Csáki Béla: a mai nap folyamán érkezett meg a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátására 

vonatkozó megállapodás-tervezet. (2.sz. melléklet) 
 A Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátását is bevittük a többcélú kistérségi társulásba.  

Kezdetben azt ígérték, hogy minden marad a régiben, a változás 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 pedagógust megbízási 
szerződéssel alkalmazzák, óradíja 2.112,-Ft. Heti 6 órában számolva 456.192,-Ft. 
Útiköltségre kb. 40.000,-Ft-ot számoltak. A tanulói normatíva a kistérségben ellátandó 
gyermekek után 11.000,-Ft. Fülöpjakabon ez 16 gyerekkel számolva 176.000,-Ft-ot jelent. 
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Ha ezt az összeget a költségekből levonják, még így is 320.000,-Ft-ot kell fizetnünk a 
logopédiai ellátásért.  

 
 A többi kollégával is beszélve az a tapasztalatunk, hogy a megállapodás-tervezet nagyon 

ellentmondásos.   
 
Hatvani Mónika: a megbeszélés során emlegettek olyat is, hogy hoznak majd fejlesztő 

eszközöket, és felmérik, hogy kinek milye van és az alapján támogatják. Pl. nyomtatott 
anyagok, tükör, adott minimális eszközök. Nekünk ezek mind megvannak, miért kellene 
ezért újból fizetni? 

 
Csáki Béla: nagyon sok kérdés tisztázatlan és ellentmondások vannak a tervezetben. Ma 

küldték ezt az anyagot is, így nem igazán tudtam átolvasni, és Abonyi Henrik Urat sem 
értem el telefonon. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nekem az a javaslatom, hogy ebben a kérdésben még ne 

döntsön a képviselő-testület. Nagyon sokat kell még a jelenlegi megállapodás-tervezeten 
finomítani. 

 
Csáki Béla: számomra az sem teljesen érthető, hogy ha a szülő beviszi a gyereket, akkor 

ingyenes a logopédiai ellátás, ha viszont helyben oldjuk meg, akkor fizetni kell érte.  
 
Bodor Sándor: a 320.000,-Ft-ot az önkormányzatnak kell hozzátennie? 
 
Csáki Béla: igen. Ha október 1-től elindul, akkor 9 hónapra. 
 
Hatvani Mónika: én nagyon szívesen elkezdem a tanítást, csak legalább egy 

szándéknyilatkozat legyen arról, hogy ők október 1-jétől visszamenőleg a megállapodást 
meg fogják kötni.  

 
Csáki Béla: ebben a témában, a sok tisztázatlan és ellentmondásos kérdés miatt a mai ülésen 

nem tudunk dönteni. Reméljük a következő ülésre már elfogadható megállapodás-
tervezetünk lesz.  

 
A képviselő-testület a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátására vonatkozóan elnapolja a 
döntést.  
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a rendkívüli ülést berekesztem.  

 
 

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


