
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2008. február 29-én 1700 órai kezdettel megtartott falugyű-
lésről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester 
    Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
  Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, Szénási  

Zoltánné képviselők, 
   Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Fülöpjakab lakossága részéről kb. 40 fő, 
  Kádár Attila – a Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat ügyvezető igazgatója, 
  Réz János – a BÁCSVÍZ ZRT. kiskunfélegyházi üzemmérnökség vezetője,  
  Gondi Zoltán – Fülöpjakab-Kunszállás körzeti megbízottja,  

                         Joó Endre fhgy. úr – kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság képviselője, 
   Veres Zoltán – kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság képviselője, 
   Bertus József – a DÉGÁZ ZRT. üzemegység-vezetője. 

    
  
Napirend: 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi tevékenységéről, és a 2008. évi tervekről, el-
képzelésekről 
       

2./  Egyebek 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, bemutatja a meghívott vendégeket, majd a 
gyűlést megnyitja. A meghívott vendégeknek más elfoglaltságuk is van, ezért javasolnám, hogy 
cseréljük fel a napirendi pontokat. Kérem a lakosokat, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 

 
 
I. NAPIREND:  
 
Csáki Béla: az lenne a kérdésem, hogy körülbelül mikor lesz községünknek új körzeti megbízott-
ja? 
 
Joó Endre: 2008. május 1-jei hatállyal fog jönni a Jakabszálláson szolgálatot ellátó Takács Zol-
tán kolléga. Egy hónapot fogom a félegyházi Rendőrkapitányságon bent tartani, és előre látható-
lag 2008. június 1-jétől dolgozik majd Fülöpjakabon. 
 
Szabó Sándor: több mint 30 éve nem történt semmi azokkal a csatornákkal, amik után mi fize-
tünk. Miért kell akkor érdekeltségi hozzájárulást fizetni? 
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Kádár Attila: a törvény előírja, hogy minden külterületi föld után érdekeltségi hozzájárulást kell 
fizetni, függetlenül attól, hogy van csatorna vagy éppen nincs. Ennek a mértékét minden évben a 
Víztársulat Taggyűlése határozza meg. 
 
A községben a Fülöp csatorna tartozik hozzánk, terveink közt szerepel ennek rendbe tétele, illet-
ve fenntartása. A csatorna alsó vége – a torkolat felé – nagyon cserjés ezt szeretnénk legalább 
kitakarítani. Mivel már régóta nincs benne víz, valószínűleg azért maradt el ennek tisztítása, illet-
ve karbantartása, másrészt pedig az Önök településéről igen kevés befizetés történik, a kivetések-
nek csak 30 %-a jön be.  
 
Szabó Sándor: mivel Jakabszállás elég belvizes terület, ezért én úgy gondolom, hogy ha ki lenne 
takarítva a csatorna, akkor onnan esetleg egy kis víz is folyna? 
 
Kádár Attila: az ön által említett csatorna nem hozzánk, hanem a csongrádi társulathoz tartozik. 
 
Csányi Istvánné: ha a belvizes Jakab felől – a csatornákon keresztül – elvezetnék a vizet, lehet, 
hogy nálunk is magasabban volna a talajvíz? 
 
Kádár Attila: a szakaszmérnökséggel felveszem a kapcsolatot, és megkérdezem, hogy milyen 
módon lehetne Jakabszállás felöl a belvizet levezetni.   
 
Polyák Tibor: a fülöpjakabiak által befizetett érdekeltségi hozzájárulást nem lehetne pl. az út-
meneti csapadékelvezető árkok kiásására fordítani? 
 
Kádár Attila: sajnos nem, ezt az összeget csak a csatornára tudjuk költeni.  
 
Csáki Pál: egy lakos a kövesúttól kb. 500 méterre vett tanyát. Elképzelhető-e, hogy a vezetékes 
vizet oda kivezetik? 
 
Réz János: a vízhálózat bővítés önkormányzati feladat. Költségeiből a vízmű 50 %-ot finanszí-
roz meg. Ezzel a lehetőséggel Fülöpjakab is élt. Arra önállóan a vízműnek sincs pénze, hogy új 
vezetéket építsen ki, és ezt az Igazgató Tanács sem szavazná meg. 
Egyetlen megoldást tudnék megemlíteni erre: Ha a DAR Fejlesztési Terv Félegyháza felöl Fülöp-
jakab felé hozza a vizet – amire igen nagy esély van -, akkor talán lenne esély arra,  hogy az emlí-
tett tanyára kivezetik az ivóvizet.  
 
 

II. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi tevékenységéről, és a 2008. évi 
tervekről, elképzelésekről 
 

Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2007. évi tevékenység-
ről, valamint a 2008. évi tervekről, elképzelésekről. Sajnos az elmúlt év nagyon rosszul kezdő-
dött, ugyanis Fülöpjakab kikerült a gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból elma-
radott települések köréből. Ez az önkormányzatnak 4 millió forint veszteséget, és különböző ked-
vezményektől való elesést jelentett. Költségvetésünk bevételi és kiadási oldala nagyon nehezen  
akart összeérni, ezért ennek érdekében a képviselők lemondtak tiszteletdíjukról, a hivatalban csak 
a legfontosabb irodaszerek kerültek megvásárlásra, a dolgozók béremelést nem kaptak.  
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Képviselő-testület: 
 
Az elmúlt évben is a képviselők aktívan vettek részt az üléseken, pozitívan álltak a feladatokhoz, 
amivel a választók megbízták őket. A tervezett 11 ülés mellett 6 rendkívülit is tartanunk kellett. 
Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.  
 
Szociális bizottság minden testületi előtt ülésezett, ahol a tagok megtették javaslataikat, a többi 
bizottság viszont szükség esetén ült össze.  
 
 
Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatalnál személyi változás történt. Dr. Mészáros László (jegyző) 2007. au-
gusztus 1-től visszament a korábbi munkahelyére, az APEH-hez. 2 hónapig Hegedűs Gáborné 
jakabszállási jegyző helyettesített, majd 2007. október 1-től községünk kinevezett jegyzője Lo-
vasné dr. Polyák Erzsébet.   
A rendkívül sok jogszabályváltozás plusz feladatokat ró a kollégákra, és ez csak tovább nehezíti 
munkájukat. Én úgy érzem, a kollégák jól végzik a munkájukat, megtalálják az ügyfelekkel a 
közös hangnemet.   
 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
Az oktatási ágazatban jelentős változások történtek 2007-ben, közoktatási intézményi társulást 
hoztunk létre Jakabszállással, melyben Fülöpjakab a tagintézmény. A társulás a két önkormány-
zatnak 26,2 millió forint plusz bevételt jelentett. A néhány hónapos együttműködésről elmondhat-
juk, hogy nagyon korrekt a kapcsolat és érzékelhető törést nem okozott az iskola és óvoda életé-
ben.  Személyi változás történt egy pedagógus nyugdíjba ment, helyette új matematika szakos 
tanárnőt vettek fel, Lovasné dr. Polyák Erzsébet helyett pedig Hatvani Mónika lett a tagintéz-
mény-vezető.  
 
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. Az orvosi rendelő 
felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk az eszközöket pótolni, illetve szinten tartani. 
Személyi változás nem történt.  
Az egészségbiztosítótól kapott összeg jóval kevesebb lett, így ennek kompenzálására vezették be 
a vizitdíjat, mely azért nem hoz annyi bevételt, mint amennyit a forráskivonás okozott.   
2006. január 1-től - jogszabály változás miatt - új rendszerű központi ügyeleti ellátás van, amely 
igen jelentős kiadást jelent havonta az önkormányzatnak. Évente 1,2 millió forint. Sajnos az 
ügyeletre nagyon sok panasz van, a betegeket nem úgy fogadják, ahogyan kellene. Próbálkoztunk 
helyben megoldani az ügyeletet, de sajnos nem kaptunk rá engedélyt.  
 
A fogorvosi, védőnői szolgálat a szomszéd községgel - Kunszállással - közös fenntartásban, 
üzemeltetésben működik, és szerencsére azt mondhatom, hogy jól. Sajnos hivatalosan, MEP által 
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finanszírozott fogászati ügyelet nincs, de szerencsénkre sürgős esetben a Doktornő - ha nincs 
egyéb elfoglaltsága -, akkor ellátja a beteget.  
2007. szeptember 1-től a Kapocs Segítő Szolgálathoz tartozik gyermekjóléti szolgálat. Ezt a 
munkakört továbbra is Horváth Hajnalka tölti be, heti két alkalommal (kedden és csütörtökön) 
van Fülöpjakabon.  
 
Szociális ellátások 
 
A szociális ellátások összege nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Bizonyos 
ellátási formák esetében – pl. lakásfenntartási támogatásnál – a kifizetések egy részét vissza tud-
juk igényelni.  
 
A tanyagondnoki szolgálatot 1999-ben indítottuk el, majd 2003. decemberében még egy szolgá-
lattal bővítettük. Erre azért volt szükség, mert Fülöpjakab lakosságának 2/3-a külterületen él, és a 
jogszabály lehatárolta, hogy egy tanyagondnok hány főt láthat el. Erre a szociális ellátásra az 
állam normatívát biztosít, ez azonban csak a működési költségek egy részét fedezi, a többit az 
önkormányzatnak kell kipótolnia.  
Szeretném tájékoztatni a lakosokat, hogy Petheő Adrienne a Fülöpjakabért Alapítványon keresz-
tül egy kerekesszéket adományozott az önkormányzatnak, melynek használatával a rászorult be-
tegek szállítása is sokkal könnyebb.  
 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz-ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az uniós tagság felé haladva 
a vízminőségre egyre komolyabb, illetve keményebb szabályok vonatkoznak. Sajnos jelentős 
változás nem történt. Vizünk vastartalma továbbra is a kritikus határnál van, az uniós szabályok 
miatt viszont komoly problémát fog okozni a víz arzéntartalma is, ugyanis az eddig engedélyezett 
határértéket lentebb viszik. A vízminőség javítására létrejött egy konzorcium, melyhez 3 megyé-
ből 220 település csatlakozott. A munkaszervezet most dolgozza ki azt, hogy egy-egy településen 
hogyan, milyen megoldásokkal lehet ezt a beruházást megvalósítani.   
 
Város- és községgazdálkodás 
Közvilágítás:  
 
Szintén belterületet érintő szolgáltatás. Szerencsére kevés gondunk van vele, ha probléma adódik, 
akkor azt jelezzük a szolgáltatónak. Felvetődött testületi ülésen a helységjelző tábla kintebb - 
belterületi határvonalig – történő helyezése. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a közvilágítás 
is megoldott legalább odáig.  
 
 
Földutak karbantartása 
 
Igyekszünk nagy gondot fordítani a földutak karbantartására. Tudom, hogy a lakosság nem min-
dig elégedett az utak minőségével, de ez nem csak rajtunk múlik. Az utak karbantartásával, illet-
ve a hó eltakarítással – mint minden évben -  három  vállalkozót bíztunk meg.   
 



 5

Nyáron volt két közmunkásunk, akik az út menti árkokat, padkákat takarították ki. Pl. Sarjadások 
kivágása, parlagfű kaszálása stb.  
 
 
Hulladékkezelés: 
 
A kecskeméti Saubermacher Magyarország Kft-vel kötöttünk egy szerződést a hulladék elszállí-
tására kéthetenkénti ürítéssel. Van aki a kéthetes ürítést ritkának tartja, főleg a nyári hónapokban. 
2008-tól ígérték az új – felgyői - lerakó elkészültét, erre azonban még néhány hónapot várnunk 
kell. Ha ez beindul, akkor valószínűleg már heti rendszerességgel szállítják el a szemetet. Ez 
azonban költségnövekedéssel is fog járni.  
Külterületen 15 konténer van kihelyezve, de sajnos ott még mindig áldatlan állapotok vannak.  A 
konténerek környezete sokszor gyalázatosan néz ki, ezen javítani kellene. Kérem Önöket erre 
figyeljenek oda, és ha idegeneket látnak szemetet lerakni, akkor azt jelezzék a hivatalban.  
 
Folyékony hulladékkezelés: 
 
Erre is a közszolgáltatást kötelezően meg kellett szerveznünk.  
A Bácsvíz ZRt. látja el ezt a feladatot úgy, hogy egy vállakozóval köt szerződést, aki ténylegesen 
ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállalkozó Csíkos Ferenc. Sajnos olyan ára van a szennyvíz-
szállításnak, hogy csak az önkormányzat intézményei szállítatnak a vállalkozóval.  
 
 
Közbiztonság 
 
A képviselő-testület minden évben kér tájékoztatást a közrend, közbiztonság helyzetéről. Ott is 
elhangzott, hogy Fülöpjakab Község – a környező települések tükrében – bűnügyileg nem mond-
ható fertőzött területnek, ennek ellenére azonban történtek betörések, lopások.  
 
Molnár József 2008. január 1-től nyugállományba vonult, jelenleg Gondi Zoltán Kunszállás kör-
zeti megbízottja jár át Fülöpjakabra. Ezúton is szeretném megköszönni neki a faluért végzett lel-
kiismeretes munkáját.  
 
Az elmúlt évekhez képest községünk közbiztonsága nem romlott. Ez véleményem szerint a Pol-
gárőrség munkájának is köszönhető.  
 
 
Többcélú Kistérségi Társulás 
 
2007-ben alakult meg, Kiskunfélegyháza és még 8 település tartozik hozzá. Fülöpjakab a követ-
kezőkkel csatlakozott hozzá: 
- Pedagógiai szakszolgálat (logopédia, nevelési tanácsadás), 
- Gyermekjóléti szolgálat,  
- Mozgókönyvtári feladatellátás, 
- Központi háziorvosi ügyelet. 
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Iparűzési adó bevezetése, telekadó emelése 
 
Mint már a Falugyűlés elején is mondtam, sajnos az elmúlt év nagyon rosszul kezdődött, ugyanis 
Fülöpjakab kikerült a gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból elmaradott települé-
sek köréből. Ez az önkormányzatnak 4 millió forint veszteséget, és különböző kedvezményektől 
való elesést jelentett. Költségvetésünk bevételi és kiadási oldala nagyon nehezen ért össze, ezért 
jelentősebb fejlesztéseket, beruházásokat nem is tudtunk megvalósítani. A Képviselő-testület 
egyhangú véleménye volt, hogy bevételeinket növelni kell, továbbá vannak olyan plusz források, 
amelyekhez csak akkor lehet hozzájutni (ÖNHIKI), ha a községben van iparűzési adó. Elsősor-
ban ezért került sor a bevezetésére. 
 
Jelentősen – 10,-Ft-ról 20,-Ft-ra – emelkedett a telekadó mértéke. Ezzel a „nem népszerű” dön-
téssel az volt a célunk, hogy az építési telkeket a lakosok ne „közművesített kukorica földeknek” 
használják, hanem építkezésre. 
 
 
Községi ünnepeink, rendezvényeink 
 
A községi ünnepeink, rendezvényeink megszervezésében a civil szervezetek oroszlánrészt vállal-
tak. Március 15-ét az iskolával közösen szoktuk megoldani. A Május 1-jét, és a Szüreti Bált az 
Alfa ’94. Szabadidős Klub, az Augusztus 20-át az FSE, Október 23-át „Fülöpke a Gyermekekért” 
Alapítvány szervezi meg. 
Minden civil szervezetnek külön köszönöm a községért tett munkáját.  
 
Sajnos a Klubház-Teleház működésére az önkormányzat 2008-ban sem tud 1 millió forintot biz-
tosítani, ezért a képviselő-testület a KONLEON KFT-vel tavaly kötött bérleti szerződést határo-
zatlan időre meghosszabbította.  
 
 
2007. évi beruházások: 
 
Mint már korábban is említettem nagyon nehéz volt a 2007-es év, felújítást nem tudtunk végezni. 
- A CÉDA pályázaton egy – 336.000,-Ft-os - fénymásoló beszerzése történt meg. 
- Megtervezésre került a Kunszállás-Fülöpjakab közti kerékpárút, pályázatot is nyújtottunk be, de 

sajnos nem nyertünk. Az elutasítást azzal indokolták, hogy nem történt ezen az útszakaszon ha-
lálos baleset. 2009-ben nyújthatunk be újabb pályázatot. 

 
 
2008. évi beruházások: 
 
- Sajnos anyagi lehetőségeink 2008-ban is igen szűkösek és csak minimális önerővel rendelke-

zünk. Elképzeléseink, terveink ugyan volnának, (pl. az új építési telkek kialakítása folyamatban 
van, a földvédelmi járulék kifizetése megtörtént, a következő lépés az új utcában a vízvezeték 
kiépítése, intézmények fűtéskorszerűsítése stb.). 
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- Az elmúlt évben egy cég azt ígérte, hogy nyár elejére az I-es kertészeti kút területén egy 25-30 
m magas antennát állítana fel, amely 5 kilométeres körzetben korlátlan internet-hozzáférést biz-
tosítana. Sajnos ez nem valósult meg.  
Bugacon egy pesti cég kábeltévét vezet optikai hálózaton. A kiépítés Bugac-Bugacpusztaháza-
Monostor-Aladárhegy területeken történik. Az Aladárhegy nagyon közel van Fülöpjakabhoz, 
ezért megkérdezték, hogy bennünket érdekel-e a kábeltévé, mivel nekik a céljuk az, hogy minél 
többen kapcsolódjanak be. Ez ügyben tárgyalásokat folytatunk, remélhetőleg komoly lesz a 
szándékuk, nem úgy mint a másik cégnek. 
 
 

Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy 2008. március 7-én lesz egy előadás az őstermelők 
adózásáról. Kérem, akit érint és tud jöjjön el. 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom a szót, van-e kérdés, észrevétel? 
 
Vakulya Istvánné: a szemét nagy részét elégetjük, így a kukánk – kétheti szállítás esetén is - 
sokszor meg sem telik. Én nem örülnék annak, ha hetente szállítanák a szemetet, hiszen azzal a 
költségek is emelkednének. 
 
Csáki Béla: ameddig lehet, megpróbáljuk megoldani a kéthetes szállítást, azonban gondolkodtam 
olyan megoldáson is, hogy esetleg kisebb űrtartalmú kukákat szereznénk be, amelynek költsége 
is kevesebb lenne. Egyelőre azt nem tudom, hogy ez lehetséges-e. 
 
Szabó Istvánné: az építési telkeket mi a gyerekeinknek vásároltuk, a gázt, villanyt, vizet lekötöt-
tük, a kövesúthoz hozzájárultunk. Én nem értek egyet azzal, hogy  ezeket a telkeket sokan „kuko-
rica földeknek” tartották. Nagyon magas lett a telekadó mértéke, ezért nekünk is el kell gondol-
kodnunk, hogy továbbra is megtartjuk-e mind a két telket?  
 
Csáki Béla: a telekadó emelésének célja az volt, hogy az építési telkeket, valóban építkezésekre 
használják. Sokszor előfordul, hogy a telekkel rendelkezők inkább kifizetik a minimális telek-
adót, minthogy „megszabaduljanak” a területtől, ugyanis az annál több hasznot hoz. Ennek meg-
akadályozását szeretnénk a jövőben elérni.  
 
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Ha, nincs köszönöm a részvételüket, megjelenésüket, a falugyűlést berekesztem.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Csáki Béla                 Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
 polgármester                    jegyző 


