
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május-21-én 15 órai 
kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Cseri József, Csáki Pál, Polyák Tibor, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző,  
Zsótér Ágnes a KAPOCS Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 
Szénási Zoltán Alfa ’94. Szabadidős Klub vezetője,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
 
NAPIREND: 
 

  1./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2007. évben 
   Előadó: Jegyző 

 
2./ Tájékoztató az Alfa’ 94. Szabadidős Klub 2007. évi tevékenységéről 
  Előadó: Szénási Zoltán klubvezető 
 
3./  Kiskunok Vidékéért LEADER akciócsoport egyesületté alakítása 
 
4./  „Kun Összefogás” konzorciumi szerződés jóváhagyása 
  

  5./   Egyebek 
    Előadó: Polgármester 
 
   6./  Kérdések, interpellációk 
 

   7./  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. Bakró Tibor képviselő a mai ülésen nem tud részt venni, Csáki Pál 
pedig később érkezik. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  
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A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 
 

I. NAPIREND: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 2007. évben 

   
 
Csáki Béla: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a 

képviselők megkapták. A gyermekjóléti szolgálat feladatellátása 2007. szeptember végéig 
Kunszállás Községi Önkormányzattal társulásban történt, 2007. októbertől pedig a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében. Megkérdezem 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyzőt, majd ezt követően Zsótér Ágnest hogy az anyagot 
kívánják-e kiegészíteni?   

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést 
meg kell küldeni a Regionális Gyámhivatalnak is. 

 
 A feladat jogszabályi hátterét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bek. és a végrehajtása tárgyában kiadott 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet adja. E rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza az átfogó beszámoló 
elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályokat is.  

 
 Fülöpjakabon a 2007-es évben a gyermekvédelemi és a gyermekjóléti szolgálat munkájának 

fő célja a gyermekeket hátráltató veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása, illetve 
megszüntetése volt. Szerencsére súlyos helyzet nem volt. Sajnos egyre több azoknak a 
családoknak a száma, akik kilátástalan élethelyzetbe kerülnek, így gyermekeik már 
veszélyeztetve vannak.  

 
Zsótér Ágnes: az önök által megkapott anyag egy átfogó értékelést tartalmaz, ezért én most 

hoztam egy konkrétan Fülöpjakabra vonatkozó kimutatást, amelyet szeretnék átadni önöknek.  
Ebben is alátámasztódik az, amit Jegyző Asszony elmondott, hogy a községben nem rossz a 
helyzet.  Nyilvántartásunk szerint csak alapellátás keretében történt intézkedés, a tavalyi 
évben védelembe vételre nem került sor. Mindenképpen azt mondanám én is, a legfőbb cél az 
legyen, hogy megelőzni a további gyermekvédelmi intézkedést, valamint támogatni, segíteni 
kell azokat a családokat, akik reménytelen helyzetbe kerültek. 

 
Számunkra sem volt egyszerű a 2007. október 1-jétől történő társulás, de úgy érzem, hogy ez 
a váltás nem okozott semmilyen fennakadást, a továbbiakban is gördülékenyen folyt a munka.  
 

Csankovszki Tibor: a beszámolót olvasva döbbentem rá arra, hogy nem is igazán tudom, milyen 
gyermekvédelmi munka folyik Fülöpjakabon? Mit foglal magába ez a feladat? 
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Zsótér Ágnes: a törvény alapján minden településen azonos előírás vonatkozik a gyermekjóléti 
munkára. A település nagysága nem határozza meg a munka tartalmát, ugyanazokon a 
„lépcsőfokokon” kell keresztülmenni egy kis településen is, mint egy nagyvárosban. Esetleg a 
munka minőségében, illetve milyenségében lehet változás.  

 A családgondozó az iskola, óvoda, rendőrség, szomszéd jelzésére indítja el kötelező 
érvénnyel a gyermekjóléti tevékenységet. E munka során kimegy a családhoz, felméri a 
helyzetet és azt, hogy milyen intézkedést igényel a kialakult állapot. A gyermekjóléti 
intézkedés 3 fokon történik: 

 - alapellátás keretében, ez egy lazább kötelék alapján működő ellátó rendszer. 
Megállapodásban rögzítik a szabályokat, melyet a családnak be kell tartania.  

 - a védelembe vétel a következő fokozat, mely során már sokkal szigorúbb szabályok, 
előírások vannak. 

 - a harmadik lépés,  - ha a védelembe vétel sem hoz eredményt -, a családból való kiemelés, 
amely lehet ideiglenes vagy tartós jellegű.  

 
 Röviden ez a gyermekjóléti munka lényege.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a családgondozó elsősorban a tagintézmény-vezetőkkel, az 

iskolai és óvodai ifjúsági felelősökkel, gond esetén, pedig az érintett osztályfőnökökkel, 
védőnővel és velem, mint jegyző tartja a kapcsolatot.   

 
 Ebben az évben már történt egy védelembe vételi ügy, és van egy olyan eset is, hogy 

fülöpjakabi nevelőszülőhöz kerül más településről egy kisgyermek. A családgondozó ezekkel 
is tartja a kapcsolatot.  

 
 Van olyan szülő is, aki azért keresi fel Hajnalkát, szinte minden héten, hogy meghallgassa a 

tanácsát, kikérje a véleményét. Nem tartozik szorosan a munkájához, de a felajánlott ruhákat 
is ő osztja szét a rászorultak között.  

 
 
Csáki Béla: a kimutatás szerint alapellátásban 6 család 10 gyermekét látja el a családgondozó, 

ezek közül van olyan, aki szinte hetente felkeresi őt. A külterületi családokat is rendszeresen 
látogatja, ahová a tanyagondnoki autó szállítja ki. 

 
 Nekem az a tapasztalatom, hogy többségében elfogadják a szülők is a családgondozó 

segítségét, aki igen talpraesett és határozott, a családok segítéséhez való hozzáállása is 
nagyon pozitív.  

 
 Mint már elhangzott 2007. október 1-jétől a családgondozó munkáltatója a Kiskunfélegyházi 

Többcélú Társulás. Mi továbbra is biztosítunk számára a hivatalban külön irodahelyiséget, 
számítógépet, internethozzáférést. Én úgy látom, hogy ez a változás különösebb törést 
senkinek sem okozott.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló 

átfogó értékelés elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
67/2008. Kt. számú határozata 
A 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
munkáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2007. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról 
szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 

 
 

 
II. NAPIREND: Tájékoztató az Alfa’ 94. Szabadidős Klub 2007. évi tevékenységéről 

 
Csáki Béla: az Alfa’94. Szabadidős Klub 2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a 

képviselők megkapták. Megkérdezem Szénási Zoltán klubvezetőt, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (2.sz. melléklet) 

 
Szénási Zoltán: az anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 

természetesen válaszolok.  
 
Polyák Tibor: a tájékoztatóban szerepel, hogy a klub működéséhez szükséges anyagiak egy 

részét az esetleges pályázatokból, támogatásokból szerezitek be. Ez csak a tavalyi BKM-i 
Önkormányzat rendezvénypályázata, vagy más pályázatokon is indultatok? 

 
Szénási Zoltán: csak a BKM-i Önkormányzat rendezvénypályázatán tudtunk indulni, és az idén 

is szerettünk volna. Sajnos nem vagyunk kiemelten közhasznú szervezet, ezért sok esetben, 
pl. egy pályázatnál ez kizáró ok.  

 
Csankovszki Tibor: márciusban indult felnőttek részére tánciskola. Ez véget ért már? Mennyire 

volt sikeres? 
 
Szénási Zoltán: elég sikeresnek mondható, hiszen 10 pár (felnőtt) indult, és most a haladó 

csoportban 8 pár maradt, amelynek előreláthatólag június elején lesz vége. A kimaradt 2 pár 
is munka miatt nem tudta folytatni a táncot. 

 
 
Polyák Tibor: a tájékoztatóból úgy tűnik, hogy a teleházban történt üzemeltető váltás a Klub 

számára kedvezőbb helyzetet teremtett. 
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Szénási Zoltán: a szüreti bálra való felkészülés során nagyon nagy segítséget jelentett és 
reméljük jelent a jövőben is, hogy a Kon-Leon Kft az általa üzemeltetett Teleházat a próbák 
idejére ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátotta. Ezúton is szeretném ezt Bodor Sándornak 
megköszönni.  

 
 A tizenéves fiatalok nem tagjai a Klubnak, de több olyan rendezvényünk van, amelyen 

aktívan részt vesznek. Igényelnék a velük való foglalkozást, nekik szóló programok 
szervezését, de hely és pénz hiányában ez sajnos nagyon nehéz. A fiataloknak szervezett 
társastánc tanfolyam is anyagi okok miatt szűnt meg.  

 
Szénási Zoltánné: hihetetlen, de úgy tűnik, hogy a gyerekeknek pár száz forint is sokat számít. A 

szüreti bálon 24 pár táncolt, annak ellenére, hogy hosszú és fáradságos időszak előzi meg. A 
társastánc tanfolyam viszont megszűnt, mivel ezért fizetni kellett.  

 
Bodor Sándor: a teremnek van rezsi költsége, amit valamiből ki kell fizetni. Én minden helyi 

szervezetnek meghatározott alkalommal ingyen, az e fölötti igénylés esetén, pedig minimális 
bérleti díjért biztosítom a klubház használatát. Ennél többet én sem tudok adni, a tavalyi évet 
is veszteségesen zártam.  

 
Szénási Zoltánné: nincs ebből probléma, tisztában vagyunk mink is azzal, hogy a rezsi költséget 

valamiből finanszírozni kell. Nem is akarunk ezzel a helyzettel visszaélni. Csak 
tájékoztatásként mondtuk el, hogy a gyerekeknek, az anyagiak miatt nehéz programot 
szervezni. 

 
Bodor Sándor: a Klub nem tudja átvállalni ezeknek a programoknak a bérleti díját? 
 
Szénási Zoltán: a Klub egyetlen bevételes rendezvénye a szüreti bál. A bevétel jelentős része, 90 

%-a a táncosok jutalmazására van „visszaforgatva”. A fennmaradó összeg pedig az egyéb 
kiadásokat fedezi. 

 
Bodor Sándor: én továbbra sem akadályozom meg a programok szervezését. Ha van valamilyen 

lehetőség, leülünk, és közösen megbeszéljük, úgy hogy mindenkinek jó legyen. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: van-e annak valamilyen akadálya, hogy az Alfa ’94. Szabadidős 

Klub éljen a közhasznú szervezet adta előnyökkel. Pl.: a felajánlható adó 1 %-ával. 
 
Szénási Zoltán: az adó 1 %-át igénybe vehetjük, sőt igénybe is vesszük. Azért nem lettünk 

közhasznú szervezet, mert az több adminisztrációval jár, amelyet már mi nem győztünk  
volna. Ennek viszont a hátránya, hogy néhány pályázati lehetőségtől elesünk, ugyanis ezek 
többnyire közhasznú szervezeteknek van kiírva.  

 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub azt a réteget fogja össze, akik a klub által kitűzött 

célokkal egyetértenek. Közösséget alkotnak, szervezik programjaikat. A községi 
rendezvényeken, takarítási napokon aktívan részt vesznek. Az önkormányzat anyagi helyzete 
miatt sajnos már a tavalyi évben és az idén sem tudtuk a helyi civil szervezeteinket anyagi 
támogatásban részesíteni. Reméljük ez az állapot változni fog. Köszönöm a klub munkáját és 
a jövőben is jó egyesületi életet kívánok.  
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 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az Alfa ’94. Szabadidős Klub munkájáról készült tájékoztatót 
vegye tudomásul.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az Alfa ’94. Szabadidős Klub munkájáról 
készült tájékoztatót.  
 
 
 

III. NAPIREND: Kiskunok Vidékéért LEADER akciócsoport egyesületté alakítása 
 
 

Csáki Béla: a Kiskunok Vidékéért Akciócsoport jogi személyiséggé válása tárgyában készült 
előterjesztést a képviselők megkapták. (3. sz. melléklet)      

 
 Röviden szóban is ismertetem az előterjesztést.  
 
 A Leader+ programban való térségi részvételt Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és 

Kiskunhalas statisztikai kistérségek 24 települési önkormányzatainak közigazgatási területén 
szerveztük meg . A rendelet alapján 3 térség 24 települési önkormányzata-, 24 civil 
szervezete-, és 24 egyéni vállalkozója-, illetve gazdasági társasága határozta el 
együttműködését.  

 A Leader program keretében pályázatot lehet benyújtani: 
 - Falumegújítás és –fejlesztés támogatása, 
 - Mikrovállalkozások létrehozásának- és fejlesztésének támogatása, 
 - Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások, 
 - Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás. 
 Fülöpjakab (együttesen) 21.615.360,-Ft támogatásra pályázhat. Erre majd az „egyebek” 

napirendi pont keretében bővebben visszatérünk.  
 
 A határozat-tervezetben szerepel, hogy a Fülöpjakab Község Önkormányzata az Egyesület 

részére az alakuló Közgyűlés napjától számított 8 napon belül  279.055,-Ft összegű kifizetést 
teljesít. Ezt az alapító vagyont – 15 millió forintot – az önkormányzati tagok létszámuknak 
megfelelően (245,-Ft/lakos,) készpénzben bocsátanak az Egyesület rendelkezésére. 

 
 Az Alapszabályba nem szerepel forintosítva, hogy mennyi lesz a tagdíj, mert ezt nem a 

testületek határozzák meg, hanem a közgyűlés. Ha a testület képviselői jelzik, hogy mekkora 
tagdíjat tartanak reálisnak, akkor azt valószínűleg a közgyűlés is elfogadja. A tagdíj 
mértékére évi 1.000,-Ft a javaslatom.        

 
 Az Alapszabály záró rendelkezésének (3) bekezdése tartalmazza: „Megszűnés esetén 

vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Vagyonát a hitelezők és a kötelezettségek kielégítése 
után, csak a hasonló célok érdekében tevékenykedő egyesület vagy alapítvány javára lehet 
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felhasználni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.” A 3. bekezdéssel 
kapcsolatosan én is, de a többi kollégám is nemtetszését fejezte ki a mai kistérségi ülésen. 
Ficsór József Kiskunfélegyháza polgármestere és Németh Péter a Többcélú Kistérségi 
Társulás igazgatója elmondta, hogy a vagyon visszaadását csak ezzel a technikai megoldással 
lehet az alapszabályba belevenni.  

 
Polyák Tibor: a népességszám meghatározása számomra nem egyértelmű, a nagyobb városoknál 

nem a tényleges szám van feltüntetve. 
 
Csáki Béla: a kistelepüléseknél a tényleges lakosságszám szerepel, a városoknál viszont csak a 

külterületi népesség. 
 
Polyák Tibor: a közgyűlésben mindenkinek egy-egy szavazata lesz? Ezt azért kérdezném, hogy 

a város nehogy túlsúlyba legyen? 
 
Csáki Béla: minden településnek 3-3 szavazata van, tehát a várost is és a falut is 3 – 3 személy 

képviseli. 1 az önkormányzat részéről, 1 egyéni vállalkozó, és 1 civil szervezet.  
 
Bodor Sándor: a záró rendelkezések (3) bekezdésével kapcsolatosan nekem az a véleményem, 

hogy a vagyon mindenféleképpen visszakerül a községekhez, ha nem is az önkormányzathoz, 
de valamelyik szervezethez, egyesülethez.  „Vagyonát a hitelezők és a kötelezettségek 
kielégítése után, csak a hasonló célok érdekében tevékenykedő egyesület vagy alapítvány 
javára lehet felhasználni.” 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én úgy gondolom, hogy a „nyilvánosság” is egyfajta garancia.  
 
 Engem inkább az aggaszt, hogy ki tudja majd ellenőrizni, azt, hogy melyek azok a 

kötelezettségek, amelyeket az alapítóvagyonból kell rendezni? 
 
Csáki Béla: a közgyűlés ellenőrzi, azon belül a pénzügyi ellenőrző bizottság.  
 
 
Csáki Pál érkezésével a képviselő-testület 7 fővel folytatja a munkáját.  
 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ahhoz, hogy biztosan a települések kapják vissza a pénzt esetleg 

belelehet foglalni a következőket: „Csak a településeken hasonló célok érdekében 
tevékenykedő….”  Ebből már az következik, hogy mind a 24 településen valamelyik 
egyesület vagy alapítvány kapja vissza a pénzt.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Megkérdezem Dr. Sulyok Miklós ügyvéd urat, hogy ezzel a kiegészítéssel lehet-e módosítani 

az alapszabályt.  
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunok Vidékéért Egyesület Alapszabály tervezetének 

elfogadását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
68/2008. Kt. számú határozata 
a Kiskunok  Vidékéért Egyesület 
Alapszabály tervezetének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt Kiskunok Vidékéért Egyesület 
Alapszabály tervezetét elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 13. §. (2).-ben 
meghatározott rendelkezések alapján 279.055 forint összeget az Egyesület részére az alakuló 
Közgyűlés napjától számított 8 napon belül az Egyesület rendelkezésére bocsátja 2008. évi 
költségvetésének céltartalék jogcíme terhére. Fülöpjakab Község Önkormányzat képviseletében 
eljárni Csáki Béla polgármester jogosult.  
 
Határidő: 2008. június 13. 
 
 
 

IV. NAPIREND: „Kun Összefogás” konzorciumi szerződés jóváhagyása 
 

 
Csáki Béla: a „Kun Összefogás” konzorciumi szerződést, valamint az ezzel kapcsolatos anyagot 

a képviselők megkapták. (4. sz. melléklet)      
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a „Kun Összefogás” konzorciumi szerződés jóváhagyását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
69/2008. Kt. számú határozata 
„Kun Összefogás” konzorciumi 
szerződés jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kun Összefogás” konzorciumi 
szerződését jóváhagyja és elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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V. NAPIREND:  Egyebek 
 
 

Csáki Béla: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó „Komplex 
építési és bontási hulladék-gazdálkodási rendszer kidolgozása Kecskemét és a társuló 
települések részére” projekt zárásának véghatárideje 2008. augusztus, amely időpontra az 
Önkormányzat a kiépített hulladékgazdálkodási rendszert átadja a végleges üzemeltető 
részére. 

 A pályázat a 37 települési önkormányzat szándéknyilatkozatával került benyújtásra, 
amelyben vállalták, hogy az általuk rendelkezésre álló minden eszköz felhasználásával, a 
település területén keletkezett építési és bontási hulladék a tervezett – azóta megvalósult – 
telepre kerül az előírásoknak megfelelő hasznosítás és kezelés érdekében. Erre vonatkozóan 
készült egy együttműködési megállapodás, melyet a képviselő-testületnek el kellene fogadnia. 
(5.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a hulladék-feldolgozó rendszer igénybevételére vonatkozó 

együttműködési megállapodás elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
  
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
70/2008. Kt. számú határozata 
Hulladék-feldolgozó rendszer igénybevételére 
vonatkozó együttműködési megállapodás  
 

HATÁROZAT 
 

  
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által „Komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása 
Kecskemét és társuló települések részére” projekt keretén belül megvalósult építési-bontási 
hulladék-feldolgozó rendszer igénybevételére vonatkozó együttműködési megállapodást 
jóváhagyja és elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Koncz Jenő Fülöpjakab, Tanya 363. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy a Virág utca folytatásában lévő 0115/68 hrsz-ú külterületi 
zsákutcának adjon nevet a képviselő-testület. Erre egyrészt azért volna szüksége, mert 
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bankok, illetve pénzintézetek nem igazán  állnak szóba a hitelkérelmezőkkel, ha az ingatlan  
tanya számozású.  Jelenleg abban az utcában 3 telek (lakás, félkész ház) van. 

 
 Volt egy olyan javaslat, hogy - mivel egy kis töréssel a Virág utca folytatása -, legyen ez is 

Virág utca. Mi a véleményük? Van-e más javaslat? 
 
Csankovszki Tibor: a számozása is a Virág utca folytatásaként történne? 
 
Csáki Béla: igen.  
 
Polyák Tibor: a többi telek-, illetve háztulajdonos is kéri az utca elnevezést? 
 
Csáki Béla: nem kérdeztük a többi tulajdonost, de biztosan a többinek sem jelent gondot.  
 
Polyák Tibor: én megkérdezném a másik két tulajdonost is.  
 
Csáki Béla: ez nem jelent az érintetteknek hátrányos helyzetet. Nincs senki bejelentkezve, így az 

átírással sem kell foglalkozni. Az ezzel járó teendőket a hivatalban a népességes kolléga 
elintézi.   

 
Bodor Sándor: nem egy alkalommal felvetődött, hogy a közöknek is adjuk nevet, valamint az új 

telkeknél is gondolkodni lehetne – a lakosok bevonásával - az utcanéven.  
 
Csáki Béla: ezeket én külön kezelném, és a lakosok véleményét is megkérdeznénk. Jelen esetben 

egy egyszerű helyzetről van szó, amely hátrányok nélkül megoldható. Valamelyest még 
(Virág u.) a név is adott.  

 
Csáki Pál: én támogatom a Virág utca elnevezést.  
 
Polyák Tibor: én is elfogadhatónak tartom. 
 
Csankovszki Tibor: egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 0115/68 hrsz-ú külterületi út Virág utcának történő elnevezését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
   
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
71/2008. Kt. számú határozata 
0115/68 hrsz-ú elnevezése  
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HATÁROZAT 
 

  
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0115/68 hrsz-ú külterületi utat Virág 
utcának nevezi el. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának III. tengely, 4 intézkedésére 

épülő  
- Falumegújítás és –fejlesztés támogatása, 
- Mikrovállalkozások létrehozásának- és fejlesztésének támogatása, 
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése, 
- Vidéki örökség megőrzése, 
rendelettervezetek legfrissebb változata előreláthatólag 2008. július hónapban jelenik meg. A 
támogatási kérelmet 2008. szeptember 1. és 2008. szeptember 30 között lehet majd 
benyújtani. 

 
Fülöpjakab önkormányzat a következő projektjavaslatokat adta be: (lehet újakat is 
megjelölni). 
- új belterületi falurész közvilágítása,  
- ipari terület kialakítása, 
- földutak nemesítése,  
- sportöltöző építése,  
- szabadidőközpont környezetrendezése,  
- faluközpont információs táblarendszer kialakítása.  
A civil szervezetek:  
- sportpálya felújítás, sporteszköz beszerzésre,  
- nyári sátortábor kialakítása gyermekeknek, 
- hagyományápolás, eszköz, ruha beszerzésre, 
A vállalkozók gépbeszerzésre adhatnak be pályázatot.  
 
A Falumegújítás és –fejlesztés támogatás célja: a településkép, vidéki lakókörnyezet és a 
közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és 
fejlesztésének támogatása.  
Támogatás vehető igénybe: a védelem alatt nem álló a település megjelenésében szerepet 
jelentő alábbi épületek külső felújítására: 
- A településen áthaladó szilárdburkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, 
- A település központját alkotó, vagy közvetlenül övező épületek, 
- Helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek.               
- A település környezetét és megjelenését javító kismértékű infrastrukturális fejlesztések 

belterületen. 
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- A védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, ide nem értve az utak 
mellett elhelyezkedő járdákat, útvonalak mentén zöldfelületek, látvány és használati 
térelemekké alakítása, meglévőek fejlesztése. 

- Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése, feltételeinek 
javítása, új piacok létrehozása, meglévők bővítésére, előírásoknak történő megfelelés, 
fedett és fedetlen elárusító helyek, egyéb üzlethelyiségek raktárak, szociális helyiségek, 
szennyvízelvezetés, energia- és vízellátás kialakítása stb.  

- Kültéri játszóterek kialakítása, a meglévők korszerűsítése, a játszóterek biztonságáról 
szóló rendeletnek megfelelően. 

 
A kérelmezők köre: Települési önkormányzat, Önkormányzati társulás, non-profit szervezet, 
egyházi jogi személy. 
A támogatás mértéke: 100 %, ez nettó finanszírozás, tehát az ÁFÁ-t  az önkormányzatnak 
kell fizetni. Ez nevezhetjük önerőnek. 
 
Épület felújításnál a következőkre gondoltam: 
- A templom külső felújítása. Nagyon rossz a külső vakolat, ezt le kellene túrni, és egy jobb 
nemesvakolattal bevonni. Egyelőre erről még nem beszéltem senkivel, szeretném tudni 
először a képviselők véleményét, javaslatát.  
- A Teleház felújítása: szigetelés, nyílászáró csere stb.  
 
 

A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy támogatja a LEADER program 
keretében, ha lehetséges, templom felújításra a pályázat benyújtását 2008. szeptemberében. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 
 

- A többcélú kistérségi társulás a nagycsoportos óvodások részére rajzpályázatot hirdetett. 
Minden résztvevő kapott színes ceruzát, és ahol a nagycsoportos óvodások 75 %-a részt 
vett – köztük Fülöpjakab is - azok kaptak egy játszótéri eszközt is. 

 
- Egy fővárosi székhelyű cég ingyenes szív- és érrendszeri vizsgálatára lehet pályázatot 

benyújtani. A kiírás szerint a nyertes településeken 30 fő komplex szűrését tudják 
elvégezni. Mi erről a véleményük? 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja a pályázat benyújtását.  
 

-  Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az augusztusi ünnepi testületi ülésen kerül sor  a 
szakmai kitüntetések, valamint a „Civilek a Faluért” elismerés átadására. 3 szakmai 
kitüntetést szoktunk odaítélni. Egyet az iskolában, egyet az egészségügyben és egyet az 
önkormányzatnál. Kérem a képviselőket, hogy gondolkodjanak el, és a következő ülésen 
mondják el javaslataikat.  

 
- Az ünnepi könyvhét alkalmából 2008. június 10–én, a Közösségi Házban író-olvasó 

találkozót szervezünk a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár segítségével. 
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Vendégünk: Buda Ferenc Kossuth díjas költő. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 
Van-e más egyéb kérdés, észrevétel? 
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szintén tájékoztatásként szeretném elmondani a következőket: 
 

- Az ANTOLÓGIA Kiadó gondozásában megjelent Lezsák Gabriella: Avarok a Herke-
tónál című könyve, mely a „Kunszállás-Fülöpjakabi” avar temető történetét dolgozza fel.  

 
- Az önkormányzat idén is pályázott a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. (2008. 

június 16. és augusztus 31-e közötti időszakra). A korábbi évekhez hasonlóan a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 10 év alatti gyermekek 
részesülhetnek ebben az ellátásban a pályázat sikere esetén.  

 
Csáki Béla: van-e további egyéb kérdés?  

 
 

VI. NAPIREND:  Interpellációk 
 

1.) 
Bodor Sándor: javaslom, hogy a Köztisztaság és állattartás helyi szabályairól szóló 

rendeletünkben szabályozzuk a következőt: egy telken 4 db kutyánál több nem tartható. Ezzel 
talán meg tudjuk szorítani azt a kutyatulajdonost, aki 8-10 veszélyes kutyát tart. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: utánanézek és ha a szabályozásnak nincs akadálya, akkor a 

következő ülésre előkészítem a rendelet-tervezet módosítását.  
 
 
2.) 
Szénási Zoltánné: idén lesz-e lomtalanítás? 
 
Csáki Béla: igen augusztus első napjaiban tervezzük. Amint az időpont pontosítva lesz a 

Hírvivőben közétesszük.  
 

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  
 


