
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 16-án 15 órai 
kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző,  
Szabóné Czakó Dóra Katona József Megyei Könyvtár képviselője,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1./  Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár tevékenységéről  
       Előadó: Jegyző, Havas Tibor tanár 
 

2./  Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
  Előadó: Falugazdász 
 

  3./   Egyebek 
    Előadó: Polgármester 
 
   4./  Kérdések, interpellációk 
 

   5./  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. Cseri József képviselő a mai ülésen nem tud részt venni. 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 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 
tevékenységéről  

 
 

Csáki Béla: a könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót a képviselők megkapták. Havas Tibor 
könyvtárkezelő a mai ülésen nem tudott megjelenni, így a felmerült kérdésekre én és a Jegyző 
Asszony fogunk válaszolni. A közművelődési feladatok ellátásáról külön nem beszélünk, 
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hiszen községünkben ezt a feladatot a különböző civil szervezetek, egyesületek látják el. Ezen 
feladatok ellátása, illetve lebonyolítása az ő tájékoztatójukban szokott szerepelni. Van-e 
kérdés, észrevétel? (1 sz. melléklet) 

 
 A tavalyi évben a többcélú kistérségi társulás keretében csatlakoztunk a mozgókönyvtári 

szolgálathoz. Így 2008. évtől kezdve már a Katona József Megyei Könyvtár által működtetett 
Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás körébe tartozunk. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ez egy jó és sikeres döntés volt. Könyvtárral kapcsolatosan a közeljövőben 
legfontosabb feladatunk az Internet-hozzáférhetőség kiépítése, remélhetőleg ez a probléma az 
év második felére megoldódik.  

 
Szabóné Czakó Dóra: szeptembertől csatlakoztak a Megyei Könyvtárhoz, így a tavalyi évben  - 

a településekre járó, 1.300.000,-Ft-nak csak az 1/3-át kaptuk meg, 4 havi normatívát tudtunk 
lehívni. Ennek az összegnek nagyobb részét (kb. 150.000,-Ft-ot) dokumentum beszerzésre 
fordítottuk, továbbá 1 technikai eszköz (számítógép) vásárlása történt meg. Ha lenne internet, 
akkor további 2-3 gép beszerzését tartanánk szükségesnek. Tehát mint Polgármester Úr is 
mondta, a legfontosabb feladat az, hogy az Internet-hozzáférhetőség megoldódjon.   

 
Csáki Béla: ha lesz internet, akkor az internet-szolgáltatás csomagdíja az önkormányzatot fogja 

terhelni? 
 
Szabóné Czakó Dóra: igen, ez minden helyen, így van.  
 
Polyák Tibor: korábban volt arról szó, hogy a mozgókönyvtárhoz való csatlakozás után 

lecserélik az összes könyvállományt. Ez valóban így van? 
 
Szabóné Czakó Dóra: ez így nem teljesen igaz. A fülöpjakabi könyvállomány nagy része jó 

minőségű és jó állapotú. A lecserélés folyamatosan fog történni, mindig csak az elavult, régi 
könyvek kerülnek leválogatásra. Ezáltal a könyvtári állomány frissül, de nem cserélődik le 
egyszerre.  

 
Polyák Tibor: a könyvtárközi kölcsönzés milyen lehetőségeket nyújt a községnek? 
 
Szabóné Czakó Dóra: a kistérségi könyvtárak a Megyei Könyvtártól ingyenesen kölcsönözhetik 

ki a könyveket. A posta kettő nap alatt kiviszi, és postaköltséget sem kell fizetni.   
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én már éltem ezzel a könyvtár közi kölcsönzéssel és tényleg 

nagyon gyorsan és gördülékenyen működik.  
 
Csáki Béla: az eszközbeszerzés igényfelmérés alapján történik? 
 
Szabóné Czakó Dóra: igen, kiküldünk egy igényfelmérő lapot, és a beérkezett igények alapján 

kerülnek beszerzésre az eszközök.  
 
Csankovszki Tibor: a könyvtárközi rendszerben honnan tudja megmondani a könyvtáros, hogy 

az általam keresett könyv megvan-e? 
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Szabóné Czakó Dóra: elsődlegesen ehhez is internetre volna szükség, hiszen ezen tudná 
megnézni, hogy rendelkezésre áll-e a könyv, és a leggyorsabban is így tudná megrendelni. 
(Jelenleg ez úgy működik, hogy vagy megnézi máshol a könyvtáros, vagy küld egy e-mailt, 
mi megnézzük és visszaírunk.) 

 
Csáki Béla: igyekszünk minél gyorsabban megoldani az internet-kapocsolatot. 
 
 Könyvtárunk az elmúlt évben is kettős funkciót látott el, a közkönyvtári és iskolai könyvtári 

feladatokat. A társulás után mint iskolai könyvtár már  nem hivatalosan működött, de a 
gyakorlatban továbbra is a könyvtári tevékenység funkciót töltötte be. Reméljük, hogy a 
társulás okozta kedvező tapasztalatok és lehetőségek, továbbá a zökkenőmentes működés a 
jövőben is megmarad. 

 
  Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a könyvtár 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
60/2008. számú határozata 
a könyvtár 2007. évi tevékenységéről 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a könyvtár 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
 
 

II. NAPIREND: Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
 

 
Csáki Béla: a mezőgazdaság támogatási rendszerének tapasztalatairól készült tájékoztatót a 

képviselők megkapták. Szabó Imre falugazdász sajnos – a meg növekedett adminisztrációs 
feladatok miatt - az ülésen nem tud részt venni, ezért kérem Önöket, hogy a felmerült 
kérdéseiket jelezzék. Azokat feljegyzem és továbbítom a falugazdász felé. (2.sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: mit jelent az, hogy a támogatások jelentős része az ún. „történelmi bázis” alapján 

fog történni? 
 
Csáki Béla: e kérdésre pontos választ nem tudok adni, ezért ezt továbbítani fogom a falugazdász 

felé. Következő ülésen tájékoztatom erről a képviselőket.  
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Csáki Pál: pontosan én sem tudom, de a lényege valami olyasmi, hogy ez elsősorban nem a 
földtulajdonosokat, hanem a földhasználókat támogatná földhasználati lap alapján. A 
„történelmi bázis” egy UNIÓS meghatározás, mely egy farm alapú támogatás előzménye.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a falugazdász ügyfélfogadási napján, a várakozó ügyfelek miatt 

szinte megközelíthetetlen a konyha, a mellékhelyiség stb. Tudom, hogy minden a 
működéséhez szükséges technika, illetve eszköz (számítógép stb.) abban az irodában áll a 
rendelkezésére, de nem lehetne mégis valamilyen más helyet keresni? 

 
Csáki Béla: az elmúlt hetekben valóban nagy ügyfélforgalom volt, de ez valószínűleg csak 

időszaki. Megnézhetünk más helyet, de néhány dolgot mindenképpen szem előtt kell tartani: 
az ügyfelek várakozása megoldott legyen, a technika biztosítva legyen stb.  

 
Bodor Sándor: milyen technikára van szükség? Az önkormányzatnak kell helyet biztosítania a 

falugazdásznak? Ezt azért kérdezem, mert a teleházban lenne hely. 
 
Csáki Béla: számítógép, internet, nyomtató, fénymásoló. Országosan így alakult ki, hogy az 

önkormányzatok ingyenesen biztosítanak helyet a falugazdásznak.  
 A felmerült kérdés kapcsán felveszem a falugazdász feletteseivel a kapcsolatot.  
 
 

Van-e még kérdés, észrevétel?  
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a mezőgazdaság támogatási rendszerének tapasztalatairól 
szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a mezőgazdaság támogatási rendszerének tapasztalatairól szóló tájékoztatót 
egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
 
Csáki Béla: a Kunság Volán ez évben is megkeresett bennünket, hogy jelezzük, milyen 

menetrendi felvetésünk, illetve egyéb kérdésünk, észrevételünk van. Ezt minden évben 
leírjuk, de sajnos eredménye eddig még nem volt. Azt mindenképpen jelezni fogjuk, hogy 
iskolai szünetben nincs délutáni járat, azaz 12,30 – 16,25-ig nem lehet busszal Félegyházára 
bejutni. Van-e más kérdés, észrevétel, javaslat? 

 
Szénási Zoltánné: a Kecskemétről induló 705-ös járat állandóan késik, a kiírt időre nem érkezik 

Félegyházára, valamint ugyanezen járat a kanyartól nem veszi fel az utasokat. Már 
Fülöpjakabon is alig-alig férünk fel. Többször jeleztük már ezeket a problémákat a Volán 
felé, de eddig semmi változás nem történt.   
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Polyák Tibor: minden évben jelezzük, hogy egy esti, 20-21 óra körüli időpontú járatot állítsanak 
be, valamint a Kossuth utcán a buszjáratok közlekedését engedélyezzék. Tudom, hogy 
eredménytelen, de azért jeleznünk kellene. 

 
Szénási Zoltánné: tudomásom szerint kötelező, hogy a buszok az István király és az Alkotmány 

utcán keresztül forduljanak meg? A sofőrök többsége ennek ellenére mégis a bolt előtt tolat, 
ami nagyon balesetveszélyes.  

 
Csáki Béla: minden sofőrnek kötelező lenne buszfordulásra az István király és az Alkotmány 

utcát használni. Erre vonatkozóan volt egy helyszíni bejárás is, amelyen részt vett a 
Rendőrség, illetve a Volán képviselője is. A felvetett problémát természetesen jelezzük a 
Volán felé is.  

 
Bodor Sándor: jelezni kellene a körzeti megbízottnak is, hogy figyeljen erre a problémára, és 

büntesse meg azokat a sofőröket, akik nem az előírás szerint végzik a buszfordulást.  
 
Csáki Béla: többen jelezték már, hogy a falu központjában lévő buszmegállónál némely esetben 

nehézkes a felszállás. Kérdezném a buszosokat, hogy ez valóban így van? 
 
Szénási Zoltánné: abban az esetben jelent gondot, amikor a bérleteseknek megengedik, hogy a 

hátsó ajtón szálljanak fel. A buszváró „szigete” így rövid, és túlságosan nagyot kell lépni a 
felszálláshoz.  

 
Csáki Béla: a megállóhelyet felülvizsgáljuk, és valamilyen módon meghosszabbítjuk a fellépőt. 

Remélhetőleg nem kell hozzá szakhatóságot bevonni. 
 
Szénási Zoltánné: nagyon zsúfoltak a 12-es, 13 órás, illetve a 14 órás járatok. Ezt szintén 

javasolnám jelezni, mivel ezeken a járatokon így nagyon rossz és kényelmetlen utazni. 
 
Csáki Béla: van-e más észrevétel, vélemény? 
 

A felmerült kérdéseket jelezni fogjuk a Kunság Volán felé.  
 
2.) 
 
Csáki Béla: Kunszállás Község a Kunság Volántól menetrend szerinti járatok útvonalának 

módosítását, a központi megállóhelyek összevonását kérte a községen belül. A kérés 400 m-
es útvonalnövekménnyel jár, amely a teljesárú menetdíjon kívül (+75,-Ft) a bérletárak 
emelkedésével is jár. Ez a növekmény sajnos elsősorban Fülöpjakab település lakosságát 
érinti. (3.sz. melléklet) 

 
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Bakró Tibor: én nem hiszem el, hogy 400 m útvonalnövekmény miatt átesünk másik sávba, 

amely már magasabb menetdíjat von maga után. Eddig is a 25-30 km-es sávba estünk, 
Fülöpjakab pedig 28 km-re van Kecskeméttől.  
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Csankovszki Tibor: nem értek egyet az emeléssel, hiszen a fölösleges utat más járatokon sem 
fizettetik meg az utasokkal. Pl. Ha a kecskeméti busz bemegy Városföldre, akkor azzal nő az  

 útvonal hossza, de azt nem fizettetik meg a lakosokkal. 
 
Csáki Béla: Kunszállás teljesen elzárkózik, nem hajlandó a többletköltséget kifizetni, de nem 

járul ahhoz sem, hogy az utasokra terheljék ezen összeget. Az én javaslatom is az elutasítás. 
 
Bodor Sándor: nekem az a véleményem, ha Kunszállás annyira ragaszkodik az útvonal 

módosításhoz, akkor viselje a többletköltségeket is. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a kunszállási önkormányzatnak az a célja, hogy a buszvárók 

környékét baleset-, illetve veszélymentessé tegyék, és nem az, hogy a fülöpjakabi lakossággal 
kibabráljon. 

 
Szénási Zoltánné: ha módosul az útvonal hossza, akkor az érinti a Félegyházi járatokat is? 
 
Csáki Béla: nem ez most csak a Kecskemét, Hírős Étterem – Fülöpjakab viszonylatban 

utazóknak jelent hátrányos helyzetet.  
 
Bakró Tibor: viselje a Volán a többletköltséget. Kiskunfélegyháza Fülöpjakabtól 12 km-re van, 

az utazók - a sávos menetdíjak megállapítása miatt - 15 km-es jegyet váltanak. Ezeken a plusz 
kilométereken csak a Volán nyer.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nagyon sok esetben a buszok a sofőrök háza előtt parkolnak. Erre 

ugyan közterület-használati engedélyt kérnek, de minden önkormányzat díjmentesen 
engedélyezni. Ezt is lehetne a Volán felé jelezni. Ha egy kicsit toleránsak lennének, akkor 
felvállalhatnák az útvonal módosítással járó többletköltségeket.  

 
Csáki Béla: az elzárkózás mellett az elhangzott okokat és érveket is meg kell írni a Volánnak.  
 
 Van-e további észrevétel, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az útvonal-meghosszabbításból eredő többletköltség lakossági, 

illetve önkormányzati megtérítésének elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
61/2008. számú határozata 
Útvonal-meghosszabbításból eredő  
többletköltség viselés elutasítása 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kunság Volán Zrt. útvonal meghosszabbításból eredő 
többletköltség finanszírozására tett alternatívákat nem fogadja el, a következő okok és érvek 
miatt: 
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- A képviselő-testület véleménye szerint nem történik sávváltás. A 400 m-es útvonal-
hosszabbítással is  a 25-30 km-es sávba estünk. 

- Az önkormányzatok a buszok parkolására díjmentes közterület-használati engedélyt 
adtak ki.  

- Fülöpjakab lakosaival szemben indokolatlan és méltánytalan megfizettetni ezt a 
díjnövekményt. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a mai nap folyamán jelent meg a CÉDE pályázat kiírása. Költségvetésünk csak 

kisebb beruházásokra, illetve beszerzésekre vonatkozó pályázat benyújtását teszi lehetővé: Én 
a következőkre gondoltam: 

- A Polgármesteri Hivatalnál mátrix nyomtatók beszerzése, mivel a meglévők nem 
megbízhatóan működnek. Egy nyomtató beszerzése kb. 100.000,-Ft nagyságrendű. 

- Szintén a Polgármesteri Hivatalban szükség lenne a telefonközpont cseréjére is, mivel a 
jelenlegi igen elavult.  

- Az iskolai melegítő konyhánál a gázkazán cseréje is felmerült, hiszen a jelenlegi ugyan 
nem olyan régi, de nem igazán jó minőségű, nagyon sokat kell javíttatni. Az 
elektronikai doboz meg van olvadva, a kazán része égett. 

  
  

4.) 
Csáki Béla: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki a kiemelkedő jelentőségű 

nemzetközi, országos, regionális, megyei kistérségi és települési közösségi, kulturális, 
művészeti, hagyományőrző rendezvények támogatására. Pályázhatnak a megye települési 
önkormányzatai önállóan és más önkormányzatokkal társulva, többcélú kistérségi társulások, 
egyházak, valamint civil szervezetek a szervezet székhelye szerinti települési önkormányzat 
támogatásával. Az igényelhető támogatás a teljes költség maximum 50 %-a lehet, de nem 
haladhatja meg rendezvényenként a 300.000,-Ft-ot. (4. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: településnagyságunkat figyelembe véve mi úgy gondoltunk, hogy 

egy összesen 300.000,-Ft-os összeg megpályázása volna a reális. A múlt évben a civilek 
közül az Alfa ’94. Szabadidős Klub pályázott a szüreti bál megrendezésére. Mi most a 
következőkre gondoltunk: 

- A civil szervezetek részéről az Augusztus 20-i rendezvényre, melyet az FSE szokott 
megszervezni, 

- Az önkormányzat részéről pedig az Amatőr Fogathajtó bajnokság támogatására 
szeretnénk a pályázatot benyújtani. Tudomásunk szerint e rendezvény tavaly 300-
350.000,-Ft költségvetésű volt.  

  
 Az elhangzottakról mi a képviselők véleménye? Van-e más javaslat? 
 
Bodor Sándor: én támogatom a két pályázat benyújtását. 
 



 8

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: azt szeretném megkérdezni az FSE vezetőjétől, hogy eddig 
milyen összegű kiadással és bevétellel járt az Augusztus 20-i rendezvény megszervezése? 

 
Bakró Tibor: a rendezvényen nyereség nincs, a bevétel és a kiadás szinte megegyezik.  
 
Csáki Béla: a pályázathoz programtervre is szükség van. Ez rendelkezésre áll már? 
 
Bakró Tibor: hasonló programokat szervezünk, mint tavaly és idén is szeretnénk légvárat 

hozatni. Ennek a költsége a legmagasabb.  
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Önkormányzat által kiírt 

pályázaton való részvételt. 
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
62/2008. számú határozata 
A rendezvények támogatására a BKM-i Önkormányzat  
által kiírt pályázaton való részvételről 

 
HATÁROZAT 

 
Az Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2008. évi 
rendezvények támogatására kiírt pályázaton való részvételt. 
A 2008. évi Falunapok rendezvényei közül a II. Amatőr Fogathajtó Bajnokság helyi 
vállalkozókkal közös megrendezésére kívánja a Képviselő-testület a pályázaton nyert összeget 
fordítani.  
 
A rendezvény tervezett költsége összesen: 400.000 Ft 
- Díjazás:    80.000 Ft 
- Bérleti díj: 55.000 Ft 
- Nevezési díj:  15.000 Ft 
 
Pályázati önerő:       250.000 Ft, 
A pályázat útján igényelt összeg:     150.000 Ft. 
Összesen:         400.000 Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges 250.000,-Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás miatti 
különbözetet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az önkormányzat és a vállalkozók 
biztosítják.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az FSE pályázatának támogatását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
63/2008. számú határozata 
az FSE pályázatának támogatásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton támogatását fejezi ki a 
Fülöpjakabi Sportegyesület – a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2008. évi rendezvények 
támogatására kiírt felhívására – „Államalapító Szent István Napja 2008.” címmel benyújtandó 
pályázata kapcsán. 
 
A rendezvény tervezett költsége összesen:    350.000 Ft. 
- Vidámparki szolgáltatás díja:     150.000 Ft 
 
Pályázati önerő:       200.000 Ft, 
A pályázat útján igényelt összeg:     150.000 Ft. 
Összesen:         350.000 Ft 
 
A konkrét célhoz szükséges 200.000,-Ft önrészt, valamint az esetleges kisebb támogatás miatti 
különbözetet, mely a rendezvény finanszírozásához szükséges, az FSE biztosítja.  
 
 
Szénási Zoltánné: a szüreti bállal kapcsolatosan szeretnék tisztázni egy dolgot: tény, hogy 

bevételes bál – a tavalyi évben 438.000,-Ft hasznunk volt -, de ennek az összegnek a nagy 
részét a táncosokra fordítjuk vissza. Tehát nem a Klub bevételét növeljük. 

 
Csáki Béla: nem vitatja senki, hogy a nyereséget a táncosokra fordítjátok. Abból a bálból van 

bevétel, mely a résztvevők hasznát szolgálja, a többi rendezvény esetében viszont a 
vállalkozóktól kérik össze a pénzt.  

 
 
5.) 
Csáki Béla: készülnünk kell a LEADER program keretében benyújtandó pályázatokkal. A 

pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele, hogy a megvalósítandó projektek 
rendelkezzenek tervekkel, költségkalkulációval stb. Előreláthatólag ősszel jelennek meg a 
pályázati kiírások. (Fülöpjakabnak 30 millió forint forrás juthat, melyben a nonprofit, illetve 
civil szervezetek is 100 %-os támogatást kapnak.) Fülöpjakab önkormányzat a következő 
projektjavaslatokat adta be:  
- új belterületi falurész közvilágítása,  
- ipari terület kialakítása, 
- földutak nemesítése,  
- sportöltöző építése,  
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- szabadidőközpont környezetrendezése,  
- faluközpont információs táblarendszer kialakítása.  
A civil szervezetek a következőkre nyújthatnak be pályázatot:  
- sportpálya felújítás, sporteszköz beszerzése,  
- nyári sátortábor kialakítása gyermekeknek, 
- hagyományápolás, eszköz, ruha beszerzés, 
A vállalkozók gépbeszerzésre adhatnak be pályázatot.  
 
Mindezt tájékoztatásként mondtam el, kérem a képviselőket is gondolkodjanak el a fontossági 
sorrenden. 

 
6.) 
Csáki Béla: a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége a kunok eredetéről, életéről, terjeszkedéséről 

készült könyvet megrendelte A Szövetség viszont nem forgalmazhat könyvet, ezért olyan 
megoldás született, hogy az önkormányzatok anyagi támogatásért cserébe könyvet kapnak. E 
könyvből szeretnék a képviselőknek is adni, valamint az elkövetkező időszakban a 8. 
osztályból elballagó gyerekeknek. Összesen 100 db könyvet igényeltünk, melyért 50.000,-Ft 
anyagi támogatás megállapítását javaslom. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége részére 50.000,-Ft anyagi 

támogatás megállapítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:   
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
64/2008. számú határozata 
Kiskun Önkormányzat Szövetsége 
részére anyagi támogatás megállapítása  

 
HATÁROZAT 

 
Az Önkormányzat képviselő-testülete a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége részére egyszeri 
50.000,-Ft összegű anyagi támogatást állapít meg.   
 
Felelős: Csáki Béla 
Határidő: azonnal 
  
 
7.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások:  

- Kábeltévések voltak, a térképeket elvitték, az egyeztetések, felmérések folyamatban 
vannak. Ígéretük szerint az év második felétől lehet Fülöpjakabon kábeltévé.  

- Internet adótoronnyal kapcsolatosan az az ígéret, hogy amint meglesz a 
használatbavételi engedély, utána rövidesen lesz internet-hozzáférés.  
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- A T-Online ADSL csomagot biztosítana Fülöpjakabon. A héten kijönnek, és jeleznünk 
kell a konkrét igényeket. Szerződés-tervezetet kaptunk, akit érdekel, annak tudok adni.  

- Az elmúlt ülésen már tájékoztattam a képviselőket arról, hogy a „Környezettudatos 
gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodással közös jövőnkért-összefogással a 
Homokhátságon” című pályázatunk az első fordulóban továbbjutott. Nagyon nagy ez a 
projekt – 700 milliós -, amely óvatosságra int és igen nagy a kockázata. Ezt a 
kockázatot a két pénzt adó partner sem akarja tovább vállalni. Valószínűleg ki fognak 
lépni és május 12-én nem lesz beadva a kidolgozott projekt. Az önkormányzatot anyagi 
kár nem éri, hiszen a költségeket a két partner állta. 

- Április 22-én lesz a Föld Napja. A tavalyihoz hasonlóan kérném a civil szervezeteket és 
a képviselőket, hogy aki tud jöjjön el, a szemétgyűjtési akcióra. 

- A „Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító problémáinak megoldását, és az előírt 
határértékeknek megfelelő ivóvíz biztosítását célzó, Kohéziós Alap támogatásból 
megvalósítandó projekt előkészítése” című Program Ivóvíz 3.1. projekt keretében a 
korábbi tárgyalások, vélemények alapján elkészült. Fülöpjakabra vonatkozóan két 
variációt dolgoztak ki. Akit érdekel, az erről készült anyagot elolvashatja. A 
véleményeket április 24-ig lehet jelezni.  

 
Egyéb kérdése van-e valakinek? 
 

 
 
IV.NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
 
Kérdés, interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
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  


