
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 15-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Cseri József, Polyák Tibor, 

Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
 Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./  Közmeghallgatás /Falugyűlés/ 
 
2./ A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása.  
 Előadó: Háziorvos, Fogorvosnő, Védőnő 
 
3./ A Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános Iskola és Óvoda pedagógiai 

programjának és helyi tantervének módosítása 
  Előadó: Hatvani Mónika tagintézmény-vezető 
 
4./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
5./  Kérdések, interpellációk 
 
6./  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. Csáki Pál képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-
vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

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

I.  NAPIREND:   Közmeghallgatás 
 

Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek 
évenként egyszer közmeghallgatást kell tartania. Sajnos községünkben az évek tapasztala-
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tai azt mutatják, hogy a közmeghallgatás nem vált hagyománnyá, így e napirendi pontunk 
érdektelenség miatt elmarad.  

 
II. NAPIREND:  A település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogorvosi ellá-

tása.  
 
Csáki Béla: a település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogászati ellátásáról szóló be-

számolót a képviselők megkapták.(1.sz. melléklet)  Dr. Czabán Edit fogorvosnő jelezte, 
hogy elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Elsőként a háziorvosi ellátásról 
készült anyagot tárgyaljuk. Átadom a szót dr. Jakab Tibor háziorvosnak.  

 
Dr. Jakab Tibor: a megkezdett egészségügyi reformok számos változást idéztek elő, melyek 

sora most sem fejeződött be. Átalakult a járó beteg és a kórházi ellátás, megváltoztak a 
beutalások körülményei, bevezetésre került, majd március 9-i népszavazást követően el-
törlésre került a vizitdíj. Érdemben nem történt meg a vizitdíj kiesésének kompenzációja, 
az eszközpótlási hiány helyreállítása, a finanszírozás szintjének megállapítása. Jelentősen 
megnőttek a háziorvosi praxisok adminisztratív teendői. Pl. minden esetben a vizsgálat 
előtt a paciens érvényes jogviszonyát le kell ellenőrizni, esetenként nyomtatványt kitölteni 
az érvénytelenség esetén újabb kötelező jelentésformákat írni.  

 
 Nagy probléma az egészségügy lelassulása. Ez azt jelenti, hogy az időpontkérés nehézkes-

sé teszi a betegellátást, megnyújtja a táppénzes állományt. Sok esetben a személyes kap-
csolatfelvétellel tudunk csak segíteni a betegek megfelelő és gyors ellátásában.  

 Megváltozott a betegszállítás is, a mentősök kimondottan csak mentési feladatokat végez-
nek, a szállítást, pedig vállalkozás formájában látják el.  

   
 2003. november 1-től bevezetésre került az irányított (előjegyzéses) betegellátás. Ezt a 

rendelkezést betartva próbáljuk rugalmasan alkalmazni, úgy hogy a betegek várakozási 
ideje a lehető legrövidebb legyen. A reggeli órákban prioritással fogadjuk a gyerekeket, 
ettől függetlenül a rendeléseken a várakozási idő rövid, az előjegyzést, időpontkérést ke-
vesen veszik igénybe.  

 
 Az előző évekhez viszonyítva egyre többen vettek részt a meghirdetett szűrővizsgálato-

kon. Sajnos ennek ellenére egyre több a megbetegedések, illetve halálozások száma.  
 
 Röviden ennyiben kívántam az anyagot kiegészíteni.  
 
 A méhnyakrák elleni védőoltások igen drágák, a 3 oltás ára összesen 90.000,-Ft-ba kerül. 

Több lakos jelezte, hogy Ők ezt a védőoltást gyermekük részére beadatnák, és hogy eset-
leg az önkormányzat az oltóanyag költségét valamilyen összeggel támogatná-e? 

 
Szénási Zoltánné: nekem is sokan jelezték ezt a kérést, de sajnos nagyon sok család még 

akkor sem tudná az oltóanyagot kifizetni, ha az önkormányzat 20-30 ezer forinttal támo-
gatná.  

 
Szekeresné Szabó Mária: sajnos nekem is az a véleményem, hogy sok esetben a családok 

20-30 eFt-os támogatás mellett sem tudnák kifizetni az oltóanyagot. Azok pedig, akik a 
támogatás mellett a 60-70 eFt-ot ki tudják fizetni, azok a teljes költséget is ki tudnák. 
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 Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy valamilyen összeggel hozzájárul az oltóanyag költsé-
géhez, akkor ennek csak úgy van értelme, ha minden évben biztosítja a támogatást, és nem 
csak az idén.  

 
Csáki Béla: sajtóban is olvashattunk arról, hogy néhány önkormányzat az oltóanyag költsége-

it átvállalta. Azt azonban tudni kell, hogy ezek nagyvárosi önkormányzatok (jelentős ipar-
űzési adó bevétellel), és nem olyan kis vegetáló önkormányzatok, mint mi. Természetesen 
a felvetésen el lehet gondolkodni, és a 2009. évi koncepció készítésekor erre a kérdésre 
vissza lehet térni.  

 
Polyák Tibor: ez az oltóanyag teljes költsége? Ebből a MEP nem finanszíroz valamennyit? 
 
Dr. Jakab Tibor: a 3 oltóanyag teljes költsége 90.000,-Ft, és ezt a MEP nem támogatja. Az 

egyént terheli a teljes költség. 
 
Polyák Tibor: az állam nem teszi ingyenessé ezt a védőoltást? Ennyire nem fontos? 
 
Szekeresné Szabó Mária: most még nem, kb. egy éve vezették be. Előfordulhat, hogy né-

hány év múlva ez a védőoltás is ingyenes lesz.  
 

Itt szeretném megjegyezni, hogy a csecsemőknél a Prevenar védőoltás 2008. október 1-től 
2 éves kor alatt ingyenes, de nem kötelező. Tehát a szülő dönti el, hogy beadatja-e a 
gyermekének vagy sem. 2010-től viszont minden gyermek kötelezően megkapja.  
 

Dr. Jakab Tibor: az elmúlt évekhez képest csökkent a praxisba bejelentkezettek száma, ezért 
az lenne a kérésem, hogy az újonnan ideérkező lakosokat tájékoztassuk arról, hogy az it-
teni háziorvos vegyes praxisban dolgozik, tehát gyerekeket is ellát. Sokan ezt nem tudják. 

 
Csáki Béla: a helyi újságban e napirendi pont keretében felhívjuk erre a lakosság figyelmét.  
 
Polyák Tibor: van-e arról valamilyen információ, hogy hány lakosnak nincs egészségügyi 

biztosítása? 
 
Dr. Jakab Tibor: ezt pontosan nem lehet tudni. A vizsgálatok előtt mindig megnézzük, hogy 

a betegnek érvényes-e a biztosítása, de ez a módszer sem teljesen megbízható, hiszen volt 
már olyan, hogy a számítógép, gyereknek jelezte ki azt, hogy nincs érvényes biztosítása. 
Előfordulhat az is, hogy a munkáltató nem fizet dolgozója után járulékokat és ez csak a 
rendelésen derül ki.  

 Egy-két esetben előfordult az is, hogy a betegnek nem volt biztosítása. Én elláttam őket, 
de térítéses vényt nem tudtam nekik adni, hiszen a gyógyszertár is ellenőrzi az egészség-
ügyi szolgáltatásra való jogosultságot. Kértem, hogy rendezzék biztosításukat, azt viszont 
nem tudom, hogy ez megtörtént-e. 

 
Csáki Béla: a több éve tartó un. egészségügyi reformnak elsősorban az árnyoldalait tapasztal-

ják az egészségügyben dolgozók és betegek is. A kedvezőtlen helyzet ellenére kötelező 
feladatunkat el kell látni, függetlenül attól, hogy a finanszírozásban is problémák voltak. 
A 2007. február 15-én bevezetett vizitdíjat, 2008. április 1-jétől megszüntették, és az ígé-
retek ellenére nem történt meg a vizitdíj kiesésének kompenzációja. Mindezen negatívu-
mok ellenére Fülöpjakabon zavartalan volt a háziorvosi ellátás. 
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 A beszámolóban is szerepel, de a lakosok is többször panaszkodtak az ügyeleti ellátás 
színvonalára. Például kifogás merült fel a barátságtalan fogadtatásra, a gyógyszerek felírá-
sának elmaradása miatt, illetve előfordult, hogy az éjszakai hívásnál nem vették fel a tele-
font. A panaszokat jeleztük a társulás felé, de ők csak értetlenkedve néznek, és bizonygat-
ják, hogy milyen magas színvonalon dolgoznak.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Térjünk át a védőnői beszámoló tárgyalására. Megkérdezem Szekeresné Szabó Mária vé-
dőnőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  

 
 
Szekeresné Szabó Mária: annyiban szeretném az anyagot kiegészíteni, hogy a várandós 

kismamáknál  12 hetes korban – vérvétel által – Down-kór szűrés van. Eddig ezt a vizsgá-
latot csak a 35 év feletti kismamáknál végezték el. Az elmúlt években a 35 év alatti nőknél 
is megnövekedett a Down-kóros születések száma, így most minden terhes kismamánál 
elvégzik a kromoszóma vizsgálatot.   

 
Csáki Béla: a mozgószakorvosi szolgálat még működik? 
 
Szekeresné Szabó Mária: igen. A nőgyógyász szakorvos havonta 1 alkalommal, a gyermek-

gyógyász, pedig csak – ha szólok - alkalmanként jön, hiszen majdnem minden kisgyerme-
ket elvisznek valamelyik Félegyházi gyermekorvoshoz, így erre alig van igény.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Ha nincs, térjünk át a fogorvosi beszámoló tárgyalására. A Doktornő jelezte, hogy nem 
tud az ülésen részt venni. A felmerült kérdéseket természetesen továbbítani fogom és a 
következő ülésen, tájékoztatom a képviselőket.  
 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
  Szavazásra terjesztem elő a település lakosságának védőnői, háziorvosi, fogorvosi ellátá-

sáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
114/2008. Kt.sz. határozata 
A település lakosságának védőnői háziorvosi, fogorvosi 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a település lakosságának védőnői, háziorvosi, fog-
orvosi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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III. NAPIREND:  A Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános Iskola 
és Óvoda pedagógiai programjának és helyi tantervének módosí-
tása 

 
Csáki Béla: az általános iskola és óvoda pedagógiai programjának és helyi tantervének mó-

dosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót Hatvani Mónika 
tagintézmény-vezetőnek. (2.sz. melléklet) 

 
Hatvani Mónika: a kiküldött anyag II. pontja a következőkkel egészül ki: (Témazárók %-os 

határait és érdemjegyeit tartalmazó táblázat alatt) 
- a tanulók alsó tagozatban szöveges értékelést kapnak, 4. osztály tanév végén kerülnek 

először osztályzatok a bizonyítványba. 
- 4. és 5. osztályban a belépő tantárgyakat (4. német, informatika, 5. történelem) a belé-

pést követő első félévben szövegesen értékeli a szaktanár. 
 

Annyit szeretnék még elmondani, hogy a pedagógiai program és helyi tanterv módosítását 
az SZMK és a Diákönkormányzat is megtárgyalta, illetve elfogadta 
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a százalékos határok a korábbihoz képest emelkedtek. Ezzel 

kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy az 1-es és a 2-es osztályzat százalékos hatá-
rának emelése, milyen hatással lesz majd az év végi eredményekre? 

 
Hatvani Mónika: a tantestület és a szaktanárok javasolták, hogy ha nincs a témazárok után 

százalékos javaslat, akkor ez legyen az a felosztás, ami szerint kapják a gyerekek az osz-
tályzatot.  

 
 Azok, akik igazán gyengén tanulók, és esetleg nem tudják elérni a 40 %-os kettes szintet, 

azok SNI vagy BTM-es gyerekek, akikre vonatkozóan alkalmazhatjuk a törvényi rende-
letben meghatározott méltányossági elveket. Pl. saját feladatrendszer adása, hosszabb fel-
készülési idő biztosítása, írásbeli dolgozat helyett szóbeli feleltetés stb. Én úgy gondolom, 
hogy a többi esetben csak a szorgalmon múlik.  

 
Polyák Tibor: a 39 % valamennyire összhangban van az ajánlással, vagy valamennyivel ma-

gasabb? 
 
Hatvani Mónika: van, ahol magasabb, mert néhány területen 30-35 %-tól meg lehet adni a 

kettest. Nekem az a véleményem, hogy nem olyan sok egy tananyagnak a 40 %-át, egy 
kettesért tudni.  
 

Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József Általános Iskola 
és Óvoda pedagógiai programjának és helyi tantervének módosítását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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115/2008. Kt.sz. határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József  
Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programjának 
 és helyi tantervének módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Eötvös József  Általá-
nos Iskola és Óvoda pedagógiai programjának és helyi tantervének módosítását elfogadja.  
 
 

IV. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: az új telkek közművesítése folyamatban van. A villany már kész, a vízhálózat 

tervezése, pedig most készült el. A BÁCSVÍZ ZRT. jelezte, hogy a beruházást jó lenne 
még ebben az évben megvalósítani, ugyanis jövőre megváltoznak a támogatásra vonatko-
zó lehetőségek, és nem tudják vállalni a beruházási költségek 50 %-ának átvállalását. Az 
idén még – az 50 %-on felül -  a tervezést, illetve a hatósági eljárás díjait is átvállalják. 
Pillanatnyilag anyagi helyzetünk megengedi, az önkormányzatra eső 50 %-os rész kifize-
tését.  

 A teljes költség 4.451.000,-Ft, ebből lejön 375.684,-Ft (tervezési költség és a hatósági díj). 
4.076.000,-Ft marad, melynek felét fizeti a BÁCSVÍZ Zrt., a másik felét kellene az ön-
kormányzatnak. 

 
 A beruházással kapcsolatosan a BÁCSVÍZ Zrt-nek volt egy olyan felvetése is, hogy ha 

úgy gondolja a képviselő-testület, akkor próbálja megversenyeztetni. Az említett díjak az 
Ő áraik, ennyiért tudják a beruházást megvalósítani. Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Polyák Tibor: van-e arról információ, hogy más önkormányzatok kivel végeztetik el az ilyen 

jellegű beruházást? Lehet, hogy érdemes volna egy kicsit érdeklődni. 
 
Csáki Béla: erről nincs információm. Mi legutóbb is – a vízhálózat bővítésnél - a BÁCSVÍZ 

Zrt-vel dolgoztattunk. Egyébként egyáltalán nem zárkóznak el a versenyeztetéstől. 
 
Bakró Tibor: egy vállalkozó a szükséges engedélyeket ilyen rövid idő alatt nem tudja besze-

rezni és véleményem szerint a díjak tekintetében túl nagy különbségek, nem lennének. 
Szerintem a BÁCSVÍZ Zrt-vel végeztessük el a beruházást.  

 
Bodor Sándor: az én javaslatom is a BÁCSVÍZ Zrt. mellett szól. Nagyon kevés időnk van a 

versenyeztetésre.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a BÁCSVÍZ Zrt. megbízását az új építési telkek vízhálózatának 
elkészítésére. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
116/2008. Kt.sz. határozata 
Az új építési telkek vízhálózatának 
kiépítése 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete megbízza a BÁCSVÍZ Zrt-t, hogy az árajánlatában sze-
replő 4.076.000,-Ft-ért az új építési telkek vízhálózatának kiépítését végezze el.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. képviselőjével vegye fel a kapcsolatot. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.)  
Csáki Béla: a K-BETON KFT. képviselője Kovács Zsolt – vállalkozásának bővítése céljából 

-  szóban érdeklődött az új telkeknél lévő 3600 m2 nagyságú intézményi terület, valamint a 
mellette lévő építési telek iránt. Mi ezzel kapcsolatosan a képviselők véleménye, javasla-
ta? 

 
Polyák Tibor: én nem tartom túl szerencsésnek a Tüzép Telep bővítését. Én úgy gondolom, 

hogy a családi házas övezet előtt egyáltalán nem mutat szép látványt. 
 
Csankovszki Tibor: a kéréstől nem szabad elzárkózni, ha komolyak a szándékai én támoga-

tom a telep bővülését. 
 
Bodor Sándor: én is hasonlóképpen vélekedem.  
 
A Képviselő-testület többsége komoly szándék esetén nem zárkózik el - a Tüzép  telep bőví-
tése céljából - az intézményi terület és a mellette lévő építési telek értékesítésétől. 
 
3.) 
Csáki Béla: kérném a Képviselők véleményét, javaslatát a telkek árára vonatkozóan, valamint 

arról, hogy az utcanév adásánál kiknek a véleményét kérjük ki? 
 
Bodor Sándor: én mindenképpen javaslom a lakosok véleményét kikérni, például a Hírvivőn 

keresztül. 
 
Szénási Zoltánné: nekem is az a véleményem, hogy a lakosok vélemény nyilvánítására adjuk 

meg a lehetőséget. 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy az új építési telkeknél lévő utca elne-
vezéséhez, a Hírvivőn keresztül kikéri a lakosok véleményét.  
 
A képviselő-testület a telekárak tekintetében, akkor kíván dönteni, ha már minden költség 
ismert lesz. Az árak kialakításánál megközelítőleg az összes költséget osztják majd el a négy-
zetméterrel. Nem a haszonszerzés a cél, hanem a fiatalok megtartása, a lakosság növelése. 
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4.) 
Csáki Béla: az István Király utca lakói azzal a szóbeli kéréssel fordultak a képviselő-

testülethez, hogy az utcában sebességcsökkentő táblát helyezzenek el. Mi a vélemény, ja-
vaslat? 

 
Bodor Sándor: amikor a helységjelző-táblát bentebb helyezték kértük a Közútkezelő KHT-t, 

hogy legalább sebességcsökkentő táblát helyezzenek el. Ez azóta sem történt meg, a falu-
ba, pedig nagy sebességgel érkeznek a járművek. Az önkormányzat nem vásárolhatna táb-
lát? 

 
Csáki Béla: ha a képviselők úgy gondolják, akkor vásárolunk táblát, és utána a kihelyezésre 

kérünk engedélyt. 
 
Polyák Tibor: midenképpen meg kell kérni a Közútkezelő Kht-t, hogy helyezzen ki sebes-

ségcsökkentő táblát. Ha, így ez nem működik, akkor vásároljuk meg és kérjünk engedélyt 
a kihelyezésre. A faluban kb. 10-15 táblát kellene elhelyezni, ami kb. 150.000,-Ft, és ez az 
önkormányzatnak igen nagy terhet jelent.   

 
Bodor Sándor: magánszemély által vásárolt táblát kihelyeznek-e? 
 
Csáki Béla: véleményem szerint igen, csak az engedélyt kell megkérni. Az István király utcai 

lakosoknak mit válaszoljunk? 
 
A Képviselő-testület egyenlőre sokkal fontosabbnak tartja a sebességcsökkentő tábla elhelye-
zését az Izsáki úton. Az István király utca lakóinak kérését elnapolja, illetve kérik, ha tudják a 
tábla beszerzését, saját erőből oldják meg.  
 
 
5.) 
Csáki Béla: a KONLEON Kft. írásban jelezte, hogy a 2008. március 1-jén megkötött, Fülöp-

jakab, Alkotmány u. 4-6. szám alatt található ingatlan bérleti szerződését 2008. október 
31-i hatállyal fel kívánja mondani. Ismertetem a levelet. Megkérdezem Bodor Sándort, 
hogy kívánja-e a felmondást kiegészíteni. (3.sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: nem kívánok semmit hozzáfűzni. A kérdésekre természetesen szívesen vála-

szolok. 
 
Csáki Béla: annyira visszaesett a forgalom, vagy ki sem alakult? 
 
Bodor Sándor: az év elején még volt valamekkora forgalom, de az utóbbi időben már szinte 

semmi. Szinte napra pontosan meg tudom mondani, hogy melyik házba mikor kötötték be 
az internetet, hiszen utána az a gyerek már nem járt be hozzánk.  

 
Polyák Tibor: én elfogadom a felmondást, és csodálkozom, hogy eddig is fent tudtad tartani. 

Az elszámolás mit tartalmaz? 
 
Bodor Sándor: 193.000,-Ft értéknövelő beruházást végeztünk, az éves bérleti díj pedig 

120.000,-Ft. A különbözet 73.000,-Ft, az ez évben (2008. március 1-től október 31-ig bé-
relt hónapok száma 8, vagyis az utolsó hónap bérleti díja 7.000,-Ft-ban áll meg, és ehhez 
jön még a rezsi.  
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Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a KONLEON KFT-vel, a Fülöpjakab, Alkotmány u. 4-6. szám 

alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés felbontását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
117/2008. Kt.sz. határozata 
A Fülöpjakab, Alkotmány u. 4-6. szám 
alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés  
felbontása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KONLEON Biztonsági Szolgálat 
Kft. (Konkoly Julianna) Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12. szám alatti vállalkozással, a Fülöp-
jakab, Alkotmány 4-6. szám alatt lévő Klubház-Teleházra kötött bérleti szerződést 2008. ok-
tóber 31-től felbontja 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2008. október 31. 
 
 
Csáki Béla: az előző témához szorosan kapcsolódik a következő kérdésem. Mi legyen a to-

vábbiakban a Teleház sorsa? 
 
Bakró Tibor: véleményem szerint a Hírvivőben bérbeadásra pályázatot kellene kiírni. Talán 

lenne olyan vállalkozó, aki üzemeltetné a Teleházat. 
 
Bodor Sándor: én is mindenképpen javaslom a pályázat kiírását.  
 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy a Teleház üzemeltetésére pályázatot 
kell kiírni a helyi újságban (Hírvivőben). 
 
6.) 
Csáki Béla: a Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy részükre 

anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. Ismertetem a kérelmet. (4.sz. melléklet) 
 
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Bakró Tibor: nehéz lesz ezt a döntést meghozni, hiszen az önkormányzat az idei évben sem, 

tudott egyik civil szervezetnek sem támogatást adni. Másrészt viszont, támogatnám a ké-
rést, hiszen a nyugdíjasok saját kis pénzünkből tartják fent a klubbot. Nincs egyéb bevételi 
forrásuk. Pl. bál rendezéséből, pályázatokból stb. 

 
Csáki Béla: felmerült, hogy a Mórahalmi gyógyfürdőből esetleg kedvezményes belépő je-

gyeket tudnánk szerezni, és ezek árát fizetnék ki a támogatásból. 
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Bodor Sándor: minden szervezetnek, illetve alapítványnak szüksége volna a támogatásra, de 

véleményem szerint a Nyugdíjas Klub van erre a legjobban rászorulva. 30.000,-Ft támo-
gatást javaslok megállapítani.  

 
Bodor Sándor képviselő véleményével Bakró Tibor, Csankovszki Tibor és Csáki Béla 
értett egyet. 
 
Cseri József: 20.000,-Ft-ot javaslok. 
 
Cseri József képviselő véleményével Polyák Tibor és Szénási Zoltánné képviselők értet-
tek egyet.  
 
Csáki Béla: további javaslat, vélemény? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Nyugdíjas Klub részére 30.000,-Ft összegű támogatás megál-
lapítását. 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő ha-
tározatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
118/2008. Kt.sz. határozata 
A Nyugdíjas Klub részére 30.000,-Ft 
támogatás megállapítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Nyugdíjas Klub részére 30.000,-Ft 
összegű támogatást állapít meg. 
 
A támogatást a 2008. évi költségvetésben a működési célú pénzeszköz átadás terhére biztosít-
ja.   
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7.) 
Bodor Sándor: a Fülöpjakabi Polgárőrség 15 éves megemlékezése alkalmából az alapító ta-

goknak emlékplakettet szeretnének adományozni. Ez kb. 20 főt érint. A Polgárőrség azzal 
a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy ennek költségeihez 32.000,-Ft összeggel já-
ruljon hozzá.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, vélemény? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Polgárőrség részére 32.000,-Ft összegű támogatás megállapí-
tását. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő ha-
tározatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
119/2008. Kt.sz. határozata 
A Polgárőrség részére 32.000,-Ft 
támogatás megállapítása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakabi Polgárőrség részére 
32.000,-Ft összegű támogatást állapít meg. 
 
A támogatást a 2008. évi költségvetésben a működési célú pénzeszköz átadás terhére biztosít-
ja.   
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8.) Tájékoztatások: 
 
Csáki Béla: megkérem Bodor Sándort, hogy röviden ismertesse az október 23-i ünnepség 

programját.  
 
Bodor Sándor: az október 23-ai ünnepi megemlékezés 17,00 órakor kezdődik, előtte 15,30,-

kor diákszavaló verseny lesz. A megemlékezés koszorúzással és fáklyás felvonulással zá-
rul. Kérem a képviselőket, hogy az ünnepségen minél többen jelenjenek meg.  

 
Csáki Béla: az elmúlt ülésen tájékoztattam a képviselőket arról, hogy a Magyar Nemzeti Va-

gyonkezelő Zrt a Fülöpjakab 0235/150 hrsz-ú területre árverést tűzött ki. Az október 13-ai 
árverésre elmentem, de sajnos – részben a saját hibámból – nem vehettem részt. Új kiírási 
szabályok vannak, amely szerint a VPOP-tól is kell egy olyan igazolás, hogy az önkor-
mányzatnak nincs semmilyen köztartása. Mivel ez hiányzott, az árverésen nem vehettem 
részt. A földterület nem kelt el, így kiírják újra árverésre, amelyen a szükséges igazolá-
sokkal ismételten részt veszek.  

 
 

V. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 

1.) 
Cseri József: a kerékpártároló mikor lesz helyreállítva? 
 
Csáki Béla: jövő hét elején elkészül. 
 
2.) 
Bakró Tibor: olyat hallottam, hogy a posták üzemeltetésére pályázatot írnak ki. Ez megtör-

tént már? 
 
Csáki Béla: a postapartner programba Fülöpjakab is beleesik, és meg fogják hirdetni közbe-

szerzésen. Ez annyit jelent, hogy a jövőben nem csak a posta, hanem egy vállalkozó, vagy 
akár egy önkormányzat, illetve pénzintézet is üzemeltethet postát. Ennek lebonyolítási 
ideje kb. egy év. 
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Bakró Tibor: én javasolnám, hogy a postát semmiképpen nem adjuk vállalkozónak. 
 
Csáki Béla: ebben a kérdésben nem mi döntünk, hanem a posta.  
 
3.)  
Bodor Sándor: az új honlap, hogyan áll? Lehet-e már tudni, hogy mikor készül el? 
 
Csáki Béla: az anyag nagy része megvan. Konkrétumot nem tudok, beszélni fogok erről a 

honlap készítőjével. 
 
4.) 
Bodor Sándor: a tavasszal volt arról szó, hogy talán a kábeltévések Fülöpjakab felé is ter-

jeszkednének. Ez ügyben van-e valamilyen fejlemény? 
 
Csáki Béla: úgy tudom, hogy a bugaci faluban már előrehaladott állapotban van, de az Ala-

dárhegyi rész lemaradt valamiért. Keresni fogom a vállalkozót. 
 
5.) 
Bodor Sándor: a Mercedes gyár projektfelelősét fel kellene keresni, és ajánlani kellene köz-

ségünket. Közel van a városhoz, csendes, iparterülettel is rendelkezik, akár telephelyet is 
tudunk biztosítani stb.  

 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya, ha a képviselő-testület igényli, beszélek az érintettekkel. 
 
 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  
 
 
 
 
  


