
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 13-án 15 órai 
kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Polyák Tibor, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző,  
Csörszné Zelenák Katalin, Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének el-
nöke,  
Dinnyés Imre falugondnok, 
Mészáros Anikó gazdálkodó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1./  Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása 
     Előadó: Polgármester 
 
2./  Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadása 
      Előadó: Polgármester 
 
3./  Döntéshozatal a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által el-

látandó szociális feladatokról 
 Előadó: Polgármester 
 
4./  A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2008-re vonatkozóan  

  Előadó: Polgármester 
 
5./  Falugyűlés előkészítése 
      Előadó: Polgármester 
 
6./  A 2008. március 9-i népszavazás szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása 
 Előadó: Jegyző 
 
7./  Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
      Előadó: Tanyagondnokok 
 
8./  Tájékoztató a Teleház működéséről, üzemeltetéséről 
 Előadó: Bodor Sándor 
 

 9./  Egyebek 
   Előadó: Polgármester 
 
 10./  Kérdések, interpellációk 
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11./ 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 ke-
rült sor az összehívásra. Cseri József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt ven-
ni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek 
Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása  
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült előter-

jesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-
településfejlesztési, valamint az ügyrendi bizottság együttes ülésen megtárgyalta, és javasolja 
elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikót, hogy az anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom. Természetesen, ha valakiben a bizottsá-

gi ülés óta merült fel kérdés arra szívesen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének 

módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2008. (II.13.) rendeletét 
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a 3/2007.(II.14.) rendelet módosításáról, az eredeti 

rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
 
 
 
II. NAPIREND: Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadása 

 
Csáki Béla: az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet-

tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-településfejlesztési, valamint az 
ügyrendi bizottság együttes ülésén megtárgyalta, és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Mé-
száros Anikót, hogy az anyagot kiegészíti-e? (2. sz. melléklet) 
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Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom. Természetesen, ha valakiben a bizottsá-

gi ülés óta merült fel kérdés arra szívesen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2008. (II.13.) rendeletét 
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről  

 
 

III. NAPIREND: Döntéshozatal a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormány-
zati Társulás által ellátandó szociális feladatokról 

 
 

Csáki Béla: a Kistérségi szociális feladatellátások tárgyában készült előterjesztést a képviselők 
megkapták. (3.sz. melléklet) Néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani. 

 
 A Többcélú Társulás keretei között múlt év október 1-jétől működik a gyermekjóléti szol-

gálat, melyet a Kapocs Segítő Szolgálat működtet. E társulási feladat ellátásához egyrészt 
egy alapnormatíva, másrészt a kistérségi normatíva nyújt fedezetet, ám még így is felmerül 
költség a községek tekintetében, amelyet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata „való-
színűleg” átvállal.  

 
A Társulási Megállapodás lehetővé teszi a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás és a családsegítés tekintetében a feladatok ellátását kistérségi szinten. E három 
feladat kistérségi szintre emelésének indoka az volt, hogy kiegészítő normatívát kapjanak a 
kistérségben résztvevő települések. Azonban erre a kiegészítő normatívára csak akkor lehet 
igényt benyújtani, ha mind a három feladat együttesen ellátásra kerül.  
A családsegítés a Kapocs Segítő Szolgálat keretén belül működne, a házi segítségnyújtás és 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó In-
tézmény keretén belül kerülne ellátásra. 
 
A megalakuláskor arról volt szó, hogy ezek a térségi szinten történő feladatellátások az ön-
kormányzatoknak nem jelentenek majd plusz kiadást.  Az alapnormatíva és a kiegészítő 
normatíva fedezi a működési és ellátási költségeket. Ez nem így alakult a mellékletekből is 
látszik, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében – Fülöpjakabra vonatkozóan -  
az önkormányzati támogatás összege 1.429.000,-Ft, a családsegítésnél pedig -335.000,-Ft a 
különbség, természetesen, ha a kiegészítő normatívát is kapjuk. Amennyiben a képviselő-
testületek nem támogatják e három feladat elindításához szükséges pénzügyi források ren-
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delkezésre bocsátását, akkor külön-külön is lehetőség van a feladatok ellátására, azonban 
ekkor csak az alapnormatívával számolhatunk.  
 
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a többi település kezdeményezte a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtási és a családsegítési szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásá-
ra kötött megállapodás megszüntetését, hiszen ilyen irreális áron nem kívánják ezeket a fel-
adatokat megoldani. Nagyon sok településen ennél egyszerűbben, és olcsóbban is megold-
ják.  
 
A házi segítségnyújtási feladatok ellátása tekintetében viszont megtakarítás várható, tehát a 
normatíva bőven fedezi a költségeket. Ezt viszont javasolnám támogatni, illetve elfogadni.  
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a szociális törvény szerint minden település – lakosságszámtól 
függetlenül – köteles biztosítani az étkeztetést és a házi segítségnyújtást. Ezt a feladatot te-
hát mindenképpen meg kell oldania a  képviselő-testületnek, akár társulásban, akár önálló-
an.  

 
Bakró Tibor: a házi segítségnyújtásnál a normatíva fedezi a költségeket. A határozatban viszont 

az szerepel, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezett költség eltérhet a 
tényleges bekerülési költségtől és vállalja, hogy az így keletkezett különbözetet megtéríti. 
Erre a mondatra oda kellene figyelnünk, nehogy utána megtakarítás helyett fizetnünk kell-
jen. 

 
Csáki Béla: jelenleg a normatíva fedezi a költségeket, tehát fizetési kötelezettség nem veszélyez-

tet. A jövőt előre nem látjuk, ezért előfordulhat, hogy később már fizetnünk kell, de remél-
jük nem így alakul. A szociális törvény szerint mindenféleképpen meg kell oldanunk az ét-
keztetést és a házi segítségnyújtást, akár társulásban, akár önállóan. Önállóan viszont sokkal 
többe kerülne, hiszen működési engedély, szakképzett szociális gondozó stb. kell.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: véleményem szerint sem lenne olcsóbb, ha a házi segítségnyújtást 

önállóan oldanánk meg.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási 

feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodás megszüntetését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
21/2008. sz. határozata 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási 
feladatellátásra kötött megállapodás megszüntetése 
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H A T Á R O Z A T 
  

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kezdeményezi jogviszonyának meg-
szüntetését a 2007. november 27-én jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szociális alapszolgálta-
tási feladatok ellátására kötött Társulási Megállapodásban. A képviselő-testület a bemutatott ter-
vezett költségek ismeretében forráshiány miatt a kistérségi feladatellátásban nem kíván részt ven-
ni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a családsegítési szociális alapszolgáltatási feladatok ellátá-

sára kötött Társulási Megállapodás megszüntetését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
22/2008. sz. határozata 
Családsegítési feladatellátásra 
kötött megállapodás megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kezdeményezi jogviszonyának meg-
szüntetését a 2007. november 27-én családsegítési szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására 
kötött Társulási Megállapodásban. A képviselő-testület a bemutatott tervezett költségek ismeret-
ében forráshiány miatt a kistérségi feladatellátásban nem kíván részt venni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok 

ellátására kötött Társulási Megállapodás fenntartását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
23/2008. sz. határozata 
Házi segítségnyújtás feladatellátásra 
kötött megállapodás fenntartása 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja jogviszonyát a 2007. július 25-én 
házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására kötött Társulási Megállapo-
dásban. A képviselő-testület a kistérségi feladatellátáshoz szükséges 3. számú melléklet szerint 
kimutatott 2008. évi költségek megtérítését vállalja, annak fedezetét 2008. évi költségvetésben 
tervezi. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezett költség eltérhet a tényleges bekerülési 
költségtől és vállalja, hogy az így keletkezett különbözetet megtéríti.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

IV. NAPIREND: A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2008-ra 
vonatkozóan  

 
Csáki Béla: a teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározására vonatkozó előterjesz-

tést a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben kötelezően előírt 

feladatról van szó. Ennek a rendje nagyjából az, hogy most a képviselő-testületnek meg kell 
azokat a teljesítménycélokat határozni, ami alapján egyedi teljesítménykövetelményeket kell 
a köztisztviselővel szemben támasztani a munkáltatónak, és év végén – december 31-én – 
összehasonlítani azt, hogy a köztisztviselő teljesítménye mennyire felelt meg ezeknek az el-
várásoknak. Az értékeléstől függően a köztisztviselők bérét felfelé 30 %-al, lefelé 20 %-al  
lehetett eltéríteni. A költségvetés tárgyalásakor láthattuk, hogy erre most nincs lehetőség, de 
ettől függetlenül a célok meghatározását el kell végezni. Ismertetem az előterjesztésben sze-
replő célok meghatározását. (4.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Bodor Sándor: ha valaki a követelményeknek nem tesz eleget, kap valamilyen szankciót? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a törvény lehetőséget ad arra, hogy ha valakinek év végén rossz 

lesz az értékelése, annak 20 %-al lehet csökkenteni, ha pedig kiváló, akkor 30 %-al lehet 
emelni az illetményét. 

 
Bodor Sándor: az értékelést ki végzi el? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: jegyző esetében a Polgármester Úr, a köztisztviselőknek pedig a 

Jegyző készíti el.  
 
Polyák Tibor: minden évben új teljesítményértékelést kell meghatározni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a köztisztviselői törvény írja elő, hogy a köztisztviselőkkel szem-

ben támasztott teljesítményértékelés alapját képező célokat évente kell meghatározni.  



 7

Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a köztisztviselők teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok 
meghatározását.   

 
 Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
24/2008. Kt.sz. határozata 
A köztisztviselőkkel szemben meghatározott 
teljesítmény-követelmények alapját képező célok elfogadása 
  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőkkel szemben meghatáro-
zott teljesítmény-követelmények alapját képező célokat elfogadja. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2008. február 29.  
 
 

V. NAPIREND:  Falugyűlés előkészítése 
 
Csáki Béla: községünkben a Falugyűlés általában február végén március elején kerül összehívás-

ra. Ez az  Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az előkészítés során a falugyűlés 
helyét, időpontját, a meghívottak körét kellene meghatározni. Ezekben a kérdésekben kellene 
dönteni. Az én javaslatom február 23. hétfő, 17,00 óra? 

 
Bodor Sándor: én a falugyűlés időpontjára február 29-ét (pénteket) javaslom. Talán, ha másnap 

nem lesz munkanap többen jönnek el. 
 
Szénási Zoltánné: én is egyetértek a február 29-ei dátummal. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat?  
 

Kezdési időpontja 16,00 vagy 17,00 óra legyen. Eddig 17,00 óra volt, a helye pedig a Tele-
ház. 
 

Bakró Tibor: szerintem jó a 17,00 óra, és egyetértek azzal, hogy a  Teleházban kerüljön meg-
szervezésre. 

 
Csáki Béla: más vélemény, javaslat? 
 
Minden képviselő egyetért azzal, hogy a falugyűlés időpontja 2008. február 29-e legyen, helye a 
Teleház, és 17,00 órakor kezdődjön.  
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Csáki Béla: meghívottak körét kikből állítsuk össze? Szükség van-e DÉMÁSZ, DÉGÁZ, 

BÁCSVÍZ Zrt. képviselőinek meghívására.  
 
Bakró Tibor: szerintem szolgáltatótól ne hívjunk senkit, korábban sem jöttek el az érintettek. 
 
Bodor Sándor: én sem tartom szükségesnek. Viszont a kábeltévé, internet érdekelne, erről vala-

mi tájékoztatást nem lehetne kérni?  
 
Polyák Tibor: szerintem hívjuk a szokásos kört, aki nem akar az úgy sem jön el.  
 
Csáki Pál: Víztársulattól is hívhatnánk valakit. 
 
Szénási Zoltánné: én javasolnám, hogy az APEH-tól hívjunk előadót, aki tájékoztatást adna az 

őstermelőknek a számlaadási kötelezettségről. 
 
Polyák Tibor: egyetértek ezzel én is, de nem a Falugyűlésre hívnám az előadót, hanem külön 

időpontban, mert ez a téma több időt igényel. 
 
Csáki Béla: jó rendben, megkeressük ez ügyben az APEH-t. 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Bodor Sándor: a Falugyűlés időpontjáról a Hírvivőben is kellene egy figyelemfelkeltő felhívást 

tenni. 
 
Csáki Béla: jó rendben. Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a falugyűlés 2008 február 29-én, 17,00 órai kezdettel történő meg-
szervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
25/2008. számú határozata 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2008. február 29-én, 17,00 

órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 

NAPIRENDJE:  1./  Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi tevékenységéről, és a 2008. 
évi tervekről, elképzelésekről 

                                2./  Egyéb kérdések, javaslatok 
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VI. NAPIREND:  A 2008. március 9-i népszavazás szavazatszámláló bizottsági tagjai-

nak megválasztása 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Köztársasági elnök 2008. március 9-re tűzte ki a szociális nép-

szavazás időpontját a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj kérdéseiről. A határidők nagyon 
szorosak, a jövő hét eleje a végső határidő arra, hogy a Képviselő-testület szavazókörönként 
megválassza a szavazatszámláló bizottságok tagjait. Az elmúlt hetekben személyesen, illet-
ve telefonon megkerestem a 2006-os országgyűlési, illetve helyhatósági választáson közre-
működő, illetve a most újonnan javasolt személyeket. Azok nevei szerepelnek a listán, akik 
megválasztásuk esetén vállalni tudják a feladatot és nem áll fenn velük kapcsolatos össze-
férhetetlenségi ok. 

 A 001-es szavazókörben 5 tagú, a 002-es szavazókörben 7 tagú SZSZB fog működni. 
Mindkét szavazókörben elegendő számú póttagról is gondoskodni kell, arra az esetre, ha va-
laki mégsem tudná ellátni március 9-én a tisztségét.  

 0001. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
   Pöszmet Jánosné 
  Oroszi Tibor 
  Kisné Nagy Anikó 
         Csankovszki Márta 
  Bodor Ferenc 
   Molnár Józsefné 
  Polyák Mária 
 Jegyzőkönyvvezető: Juhász Jánosné 
    
 0002. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
  Nagy Mihály  
  Gáspár Imre 
  Lovas János Imréné  
  Szabó Zoltán 
  Kovácsné Fehér Éva 
  Seres Istvánné 
  Cseriné Lovas Éva 
  Nagy Antalné  
   Némedi-Vargáné Soós Rita Cecília 
 Jegyzőkönyvvezető: Szász Józsefné 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2008. március 9-i népszavazásra a szavazatszámláló bi-

zottság tagjainak megválasztását.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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26/2008. számú határozata 
Szavazatszámláló bizottság  
tagjainak megválasztása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. március 9-i népszavazásra a Sza-
vazatszámláló Bizottságokat a következő tagokkal állítja fel:  
 
0001. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
   Pöszmet Jánosné 
  Oroszi Tibor 
  Kisné Nagy Anikó 
         Csankovszki Márta 
  Bodor Ferenc 
   Molnár Józsefné 
  Polyák Mária 
 Jegyzőkönyvvezető: Juhász Jánosné 
    
0002. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
  Nagy Mihály  
  Gáspár Imre 
  Lovas János Imréné  
  Szabó Zoltán 
  Kovácsné Fehér Éva 
  Seres Istvánné 
  Cseriné Lovas Éva 
  Nagy Antalné  
   Némedi-Vargáné Soós Rita Cecília 
 Jegyzőkönyvvezető: Szász Józsefné 
   
   
 

VII. NAPIREND:  Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
 

Csáki Béla: a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló anyagot a képviselők megkapták. 
Megkérdezem a két tanyagondnokot, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (5.sz. mellék-
let) 

 
Dinnyés Imre: talán annyival egészíteném ki az anyagot, hogy az elmúlt év folyamán Petheő 

Adrienne a Fülöpjakabért Alapítványon keresztül az önkormányzatnak adományozott egy ke-
rekes széket, amely megkönnyítette a rászorult betegek szállítását. 

 
Polyák Tibor: az anyagban szerepel, hogy az Egyesület képzéseket szervez, de az kimaradt, 

hogy ezek ingyenesek. 
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 A másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy segítettünk egy idős néninek az építkezés-
sel kapcsolatos ügyintézésben. A ház elkészült, és már az új lakásban lakik.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Bakró Tibor: külterületen élő szülők kérdezték, hogy a gyermekszállítást enyhébb időben nem  

lehetne-e folytatni, akár a költségekhez való hozzájárulást is vállalnák?  
 
Csáki Béla: több okból sem tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani: 

 A költségvetésből is látszik, hogy az a normatíva, amit a falugondnoki szolgálat mű-
ködésére kapunk nem elegendő, az önkormányzatnak kell hozzátennie. A gyerekszál-
lítás ideje alatt a két autó naponta kb. 120 km-el tesz meg többet, a kocsik önköltsége 
pedig 200,-Ft körül van. Ha kiszámoljuk, akkor ez napi 20.000-25.000,-Ft többletki-
adást jelent.  

 A KRESZ változásával szigorodtak a gyermekszállítás szabályai is. A kicsiknél köte-
lező a gyerekülés, vagy magasító, 1 ülésen csak 1 gyermek szállítható stb. Ha ezeket a 
előírásokat szabályszerűen betartjuk, akkor a 60-70 gyermek helyett csak 35-40-et 
tudnánk elhozni. A szülőknek meg kell érteni, hogy ezt a kockázatot, csak rossz időjá-
rás esetén tudjunk felvállalni.  

 Jogszabály írja elő, hogy falugondnoki szolgáltatásért díjat nem kérhetünk. Tehát a 
szülők nem tudnak a gyermekszállítás költségeihez hozzájárulni.  

 
Csörszné Zelenák Katalin: nagyon szeretném, ha a falugondnoki autók gyerekeket is szállíthat-

nának, de sajnos volt egy továbbképzés, amelyen a Rendőrség külön kiemelte, hogy az első 
üléseken nem szállítható gyerek, a következő sorokban pedig ülésenként 1-1, óvodások eseté-
ben pedig kötelező az ülésmagasító vagy a gyerekülés. Nagyon nehéz ennek a dolognak meg-
felelni, ezért sok helyen be sem tartják, földutakon szállítják inkább a gyerekeket. Addig jó is 
ez, amíg nincs baj. Ha az önkormányzat költségvetése engedné, akkor talán az iskolabusz 
lenne a megoldás, de az meg lehet, hogy csak két település között működhet.  

 
Változatlanul azt tapasztalom, hogy itt Fülöpjakabon ez a szolgálat jól működik. Gondolom, 
hogy az itt élőknek ez már szinte természetes, hogy van itt két ember (a tanyagondnokok), 
akik nap mint nap a tanyavilágot járják. Én nyugodt szívvel elmondhatom, hogy egy hasznos 
és jó együttműködés van a tanyagondnokok, a település és az egyesület között. Sajnos van 
olyan település is, ahol nem úgy működik ez a szolgálat, ahogy kellene.    
 

Csáki Béla: a szövetség biztosítja a tanyagondnok kollégáknak, hogy rálátással lehetnek más 
települések szolgálataira, ingyenes továbbképzéseken vehetnek részt. Szerencsés, hogy adot-
tak ezek a lehetőségek. Fülöpjakab hírnevét öregbíti az is, hogy a kiskőrösi, ballószögi és bu-
gaci tanyagondnokok Fülöpjakabon végezték el a gyakorlati képzést.   

  
 Az idősek szociális alapellátását többnyire Polyák Tibor, a személyszállításokat, anyagbe-

szerzéseket és mindazt, ami a déli ebédszállítással ütközne Dinnyés Imre végzi. Egymás kö-
zött a helyettesítéseket rugalmasan megoldják, és ha van szabad idő, akkor a falugondnoki 
munkán kívüli dolgokat is megoldják. Pl. szemétszállítás, parkgondozás stb.   
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Én úgy gondolom és látom, hogy mindkét tanyagondnok munkájával az érintett lakosság elé-
gedett. A legkülönbözőbb dolgokkal keresik meg őket, és ők segítenek azokon, akik erre rá-
szorulnak. Azt látom és tapasztalom, hogy ahol engedik önállóan dolgozni a gondnokokat, ott 
maximálisan elvégzik a feladatukat. 

 
 Van-e további kérdés? 
 
Dinnyés Imre: a gyerekszállítás idején az előírt fogyasztásból egyáltalán nem tudtunk kijönni. 

Ennek kompenzálására jó lenne valamilyen megoldást találni. 
 
Csáki Béla: a múlt évben a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól megkértük a tanyagondnoki gépko-

csinkra vonatkozó üzemanyagnormát. Ebből azonban főleg a gyerekszállítás idején valóban 
nem lehet kijönni. (Többszöri megállás, indítás, földút stb.) Összeülünk és megbeszéljük, 
hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámoló elfo-

gadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2008.  számú határozata 
Az I. és II. tanyagondnoki szolgálatok  
működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. tanyagondnoki szolgálat műkö-
déséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 

VIII. NAPIREND:  Tájékoztató a Teleház működéséről, üzemeltetéséről 
  

Csáki Béla: következő napirendi pontunk tájékoztató a Teleház működéséről, üzemeltetéséről. 
Átadom a szót Bodor Sándor bérlőnek, hogy ismertesse az anyagot. 

 
Bodor Sándor: 2007. március 1-jétől bérlem a teleházat. Az elmúlt 1 éves időszakról szeretnék 

egy rövid tájékoztatást adni a képviselő-testületnek, valamint a további bérlésre vonatkozó 
ajánlatomat szeretném ismertetni, mivel tavaly (2007. március 1-jén) egy évre kötöttük meg a 
bérleti szerződést. (6.sz. melléklet)  
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Mi az elképzelésemről (internet-kávéház működéséről), illetve a bérbeadásról a véleményük, 
javaslatuk? 

 
Csáki Béla: sajnos továbbra sem tudjuk ezt az önként vállalt feladatunkat – sem a személyi, sem 

a dologi kiadások oldalát – finanszírozni, ezért én elfogadom a bérlésre vonatkozó ajánlatot. 
 Azt viszont továbbra is kérnénk, hogy a civil szervezetek és az Önkormányzat évi három al-

kalommal ingyen használhassák a Klubház-Teleház helyiségeit.  
 
Csáki Pál: a működési engedély milyen italok árusítását engedélyezi? 
 
Bodor Sándor: szeszes italok árusítását is engedélyezi, természetesen vannak korlátok. Pl. a Bá-

rok, hasonló vendéglátás üzletkörbe tartozó tevékenységet az Iskola és Óvoda hivatali műkö-
dési idejében, továbbá a háziorvosi rendelések és szentmisék időtartama alatt nem engedélye-
zi. 

 
Polyák Tibor: nekem nincs semmi kifogásom, de a feltételek betartása egyáltalán tartható? 
 
Bodor Sándor: én úgy gondolom, hogy be tudjuk tartani, és ez érdekünk is, hiszen csak a Kávé-

ház működése jelenthet számunkra nagyobb bevételt. Ha megszegjük a szabályokat, akkor 
bezárják és elveszik az engedélyünket. Ezt viszont nem szeretnénk.  

 
Csankovszki Tibor: ha elkezd működni a kávézó, akkor úgy gondolod, hogy a bevételek és ki-

adások nagyjából egyensúlyba kerülnek? 
 
Bodor Sándor: én úgy gondolom, hogy ezzel nagyjából egyensúlyba kerülnek a bevételek és 

kiadások.  
 
Csankovszki Tibor: az önkormányzat nem tudja üzemeltetni a teleházat, ezért én mindenképpen 

egyetértek a bérletre vonatkozó ajánlattal. Én az elmúlt egy évben a Teleház működésével 
kapcsolatosan nem hallottam panaszt, és egy Kávéház üzemeltetése sem fog problémát okoz-
ni. 

 
Csáki Béla: ha a képviselő-testület támogatja a bérleti szerződés meghosszabbítását, akkor a kö-

vetkező kérdésekre vonatkozóan is mondja el véleményét, javaslatát: Határozott vagy határo-
zatlan idejű legyen a bérlet, feltételeket kössünk-e ki stb.? 

 
A képviselő-testület tagjai külön kikötést nem tettek, felhatalmazták a Polgármester Urat a bérleti 
szerződés megkötésére.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Teleház további bérbeadásának elfogadását. 
 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határo-
zatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
28/2008. sz. határozata 
Teleház további bérbe adásának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakab, Alkotmány 4-6. szám alatt 
lévő Klubház-Teleházat 2008. március 1-től – továbbra is -  bérbe adja a KONLEON Biztonsági 
Szolgálat Kft. (Konkoly Julianna) Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12. szám alatti vállalkozás részé-
re.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg, illetve 
írja alá. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2008. március 1. 
 
 

 
IX. NAPIREND:  Egyebek: 
 

 
Csáki Béla: Csáki Béla: a szociális étkeztetés ellátásához kapcsolódó szakmai programról szóló 

előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: valójában az étkeztetés szakmai programját a képviselő-testület 

2007. december 12-i ülésén elfogadta, de Kiskunfélegyháza véleményezés céljából megküldte 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Integrált Szociális Otthona Módszer-
tani Intézmény Vezetőjének. Az Igazgató Úr részletesen ismertette, hogy a szakmai program-
nak mit kell tartalmazni. Ismetetem a levelet, majd az ennek megfelelően átdolgozott szakmai 
programot.  (7.,8. sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel?  
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a „szociális étkeztetés” ellátásához kapcsolódó szakmai 

program elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2008. .sz. határozata 
„Szociális étkeztetés” szakmai  
programjának elfogadása 
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HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete Fülöpjakab Községi Önkormányzat „szociális étkeztetés” 
ellátására vonatkozó szakmai programját elfogadja. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: - Tájékoztatások: 

- Az Élőlánc a Kisiskolákért Mozgalom keretében szombaton volt egy tanácskozás. Na-
gyon sok érdekes dolog elhangzott és reméljük eredménye is lesz. Pályázati lehetőség is 
van, amelyen 100-500 eFt-ig terjedő támogatásokat lehet igényelni. 

 
X. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 

Szénási Zoltánné: esős idő után a sportpályán a WC környékén nagy a sár. Megoldható lenne-e, 
hogy a területet kavicsdarabokkal felszórjuk?  

 
Csáki Béla: megnézzük, és ha valóban indokolt a kérés intézkedni fogunk. 
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt ülés 
keretében tárgyaljuk.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                 Csáki Béla                                                            Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                            jegyző  
 


