
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 19-én 

15 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Cseri József, Po-

lyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Uhrin Pál, Uhrin Pálné és Uhrin Olga, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodási főelőadó, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ A „Környezettudatos gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodással közös jövőn-

kért összefogás a Homokhátságon” című pályázaton való részvétel érdekében part-
nerségi megállapodás megkötése 

 Előadó: Uhrin Pál 
 

2./  A 2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
      Előadó: Polgármester 
 
3./   Beszámoló az önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
4./ Az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervének elfogadása 
 Előadó: Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
  
 5./   A házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása 
   Előadó: Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
 
6./  Egyebek 
   Előadó: Polgármester 
 
7/  Kérdések, interpellációk 
 
8/ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 

 Előadó: Polgármester 
 

9/  Szociális ügyek megtárgyalása 
      Előadó: Polgármester 

 
 

Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
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került sor az összehívásra. 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:  A „Környezettudatos gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodás-
sal közös jövőnkért összefogás a Homokhátságon” című pályázaton 
való részvétel érdekében partnerségi megállapodás megkötése 

  
 
Csáki Béla 2007-ben egy befektető csoport az önkormányzat bevonásával – egy biofeldolgo-

zó üzem megvalósítására - pályázatot nyújtott be az EGT és a Norvég Finanszírozás 
Mechanizmusok alaphoz. A projekt címe: „Környezettudatos gazdálkodással, egészségtu-
datos gondolkodással közös jövőnkért összefogás a Homokhátságon” volt. A projektet a 
döntőbizottság további kidolgozásra érdemesnek találta, de sajnos az egyik befektető 
megbetegedése miatt a II. fordulóra nem tudtuk a pályázatot beadni.  

 
 Most van egy újabb pályázati lehetőség arra, hogy egy életmódközpont és mellette egy 

biofeldolgozó üzem megvalósuljon. A pályázati kiírás feltételei hasonlóak az előző évi-
hez. A Norvég alap kétfordulós pályázat, az első fordulóba egy 2000 karakteres projekt-
tervet kell leadni, partneri és támogató nyilatkozatokkal, ha itt tovább jut a pályázat, akkor 
kell egy komolyan kidolgozott, építési engedélyekkel ellátott pályázatot beadni, e munka 
elkészítésének már komoly költsége van, de ez már az elnyert pályázatból finanszírozható.  

 
A mai ülésen ebben a kérdésben döntést, illetve határozatot hozni nem tudunk, mert sok a 
tisztázatlan kérdés. Ha a képviselő-testület támogatja a megvalósítást, akkor erről egy 
szándéknyilatkozatot kellene hozni. Átadom a szót Uhrin Pál Úrnak. 

 
Uhrin Pál: Tisztelettel köszöntöm a Képviselőket. Elsősorban szállítási vállalkozó vagyok, 

melyet családi vállalkozásban folytatunk. Én vagyok az ügyvezető, a feleségem és a lá-
nyom, pedig tulajdonos. Foglalkozunk még faipari és ingatlan tevékenységgel is, valamint 
a hölgyeknek vagy még egy külön cége, amely az egészséges életmóddal foglalkozik.  

 Ehhez az ügyhöz Nemes Mátyás Úron keresztül jutottunk. Először úgy volt, hogy a pályá-
zatot november végéig be kell nyújtani, ezért terveztük, hogy a mai ülésen mi is részt ve-
szünk. Sajnos nem haladt olyan ütemben a pályázat előkészítése és még nagyon sok nyi-
tott kérdés van, de azért szeretném a képviselők véleményét kérni arról, hogy részt kíván-
nak-e venni ebbe a közös megvalósításban vagy sem. Megnyugtatásként szeretném el-
mondani, hogy az önkormányzatnak plusz költséget nem jelentene, a teljes anyagi hátteret 
a mi cégünk biztosítaná. Az önkormányzatnak 2 x 2 ha területet kellene biztosítania.    

 
 Annyit szeretnék még elmondani, hogy a biofeldolgozó üzem a tavalyi évben elképzelt 

módon nem tud megvalósulni. A prioritást nem ez a téma élvezi, hanem az egészségmeg-
őrzés, az egészséges életmód bevezetése, valamint a betegség megelőzés, de ez valójában 
a pályázati projekt lényegét nem befolyásolja, változatlanul egy 30-50 fős bioüzem létre-
hozása a cél.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: mit takar az életmódközpont? 
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Uhrin Pálné: mi makrobiotikus életmóddal foglalkozunk és ezt az életmódot is éljük. Mivel 
ez még nem igazán elterjedt dolog, ezért azt szeretnénk, hogy az egészséggel életmóddal 
kapcsolatos bármilyen oktatás, bemutatás helyet kapjon ebben az épületben.  Az életmód-
központ több részből áll: van egy bentlakásos része, ahol betegeket lehetne fogadni, ahol a 
gyógyítást lehetne végezni a megfelelő élelmiszerek biztosításával. és van egy oktató ré-
sze, amelyet nemcsak a makróbiotika, hanem az egészséges életmód oktatására használ-
nánk.   

 
Uhrin Olga: nagyon fontos, hogy tiszta élelmiszerek jussanak el mindenkihez. Azt szeret-

nénk, hagy minél természetesebben fogyasszuk az élelmiszereket, és háttérbe szoruljon a 
muikro használata, valamint a félkész ételek fogyasztása.  

 
Nemes Mátyás: a feladat igen nagy, ugyanis nagyon sokszereplős a dolog. Egy, aki az élet-

mód központot megépíti, illetve működteti. További szereplők a biotermelők, és innen 
kezdődik a nagyobb probléma, hiszen azt kellene elérni, hogy az életmódközpont konyhá-
jára szükséges zöldség, gyümölcs mind-mind Fülöpjakabon teremjen meg és ne távolról 
kelljen hozatni.  

 
Bodor Sándor: a pénzügyi bizottsági ülésen felmerült nyitott kérdések tisztázódtak-e? 
 
Csáki Béla: a nyitott kérdéseket még nem tudtuk tisztázni, ezért nem hozunk a mai ülésen 

döntést, csak egy szándéknyilatkozatot.  
 
Bodor Sándor: nem november 30. a pályázat benyújtásának határideje? 
 
Uhrin Pál: a pályázatíró hölgy először a november 30-át, mondta, most viszont úgy tájékoz-

tatott, hogy nem vagyunk még elkésve. A jelenlegi elképzelés azt mutatja, hogy a „zászló” 
vivő inkább az önkormányzat legyen és ezt a pályázatíró is javasolta. Az anyagiakat, va-
lamint a finanszírozás feltételeit egy háttérszerződésben rögzítenénk. Semmiféle anyagi 
terhet nem ró az önkormányzatra, a pénzügyi, finanszírozási dolgok a mi feladatunk lesz. 

 
Csáki Pál: külön épületben lenne az életmód-központ és a feldolgozó üzem? 
 
Uhrin Pál: természetesen igen. Külön lenne a két épület, de együtt valósulna meg. Az élet-

mód-központ tudná maga után húzni a feldolgozó üzemet. Csak akkor van értelme ennek 
a beruházásnak, hogyha mindkét elképzelés – az életmódközpont és a biofeldolgozó üzem 
-  egyszerre valósul meg.  

 
Polyák Tibor: ehhez a beruházáshoz mekkora területre van szükség? 
 
Uhrin Pál: 2 x 2 ha területre van szükség. 
 
Csáki Béla: a jelenleg rendelkezésre álló önkormányzati – megosztott - iparterület elegendő 

és az elvi engedélyezések is megvannak.  
 
Csankovszki Tibor: a biotermékek termelése is ezen a területen történne? 
 
Uhrin Pál: nem, a helyi biotermelőktől vásárolnánk fel a zöldséget és gyümölcsöt. 
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Nemes Mátyás: ez a nehezebbik feladat, hiszen a beruházás megvalósítása esetén kevés lesz 
a községben jelenleg megtermelt biotermékek mennyisége. A cél érdekében nagyon sok 
termelőnek át kellene térni a biotermelésre, és nem kellene attól rettegni, hogy az árút nem 
tudjuk eladni. Ha a beruházás megvalósul, akkor a községben lakók megélhetési színvona-
la biztosan javulna.  

 
Csankovszki Tibor: a tavaly félbemaradt pályázatunk nem jelent hátrányt? 
 
Uhrik Pálné: nem, sőt előnyt jelent.  
 
Uhrik Olga: az egy sikeres pályázat volt, és nagy előnyt jelent az, hogy az elképzelés még 

mindig a régi, a cél érdekében ismételten pályázik az önkormányzat. A formai dolgokban 
van némi változás, de a cél továbbra is a biofeldolgozó üzem megvalósítása.   

 
Cseri József: sikeres pályázat esetén, előreláthatólag mikorra valósul meg ez a beruházás? 
 
Nemes Mátyás: szerintem döntés a jövő év közepére várható, utána kb. félév, háromnegyed 

éven belül van a szerződéskötés, és onnantól számított 2 évben belül kell a pályázatot 
megvalósítani.  

 
Polyák Tibor: hozzávetőlegesen lehet-e tudni, hogy ennek a beruházásnak az összege milyen 

nagyságrendű? 
 
Uhrik Pál: kb. 1,2-1,4 milliárd forint a két objektum megvalósításának a költsége. És ennek 

15 %-a – 180 millió Ft -  az önerős rész. Ennek nagyrészét a telek biztosítja, a többi részt 
pedig a mi vállalkozásunk egészíti ki.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Kérem a képviselő-testület nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásához 

hozzájárul-e, illetve támogatja-e: 
 
A képviselő-testület 7 igen véleménnyel, 1 tartózkodással hozzájárul a pályázat benyújtásá-
hoz. 
 
 

II.NAPIREND:  A 2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 
Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

együttes ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Göngyösiné Ónodi 
Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a konkrét számok sajnos nincsenek még elfogadva, ezért így 

nekem is nehéz lenne tervezni. A 2009. évi költségvetést befolyásoló főbb intézkedési ja-
vaslatok: 
- A költségvetési szférában a nettó átlagkeresetek 5,5 %-kal csökkennek.  
- Marad a 2008-ban hatályos közalkalmazotti illetménytábla, valamint a köztisztviselői 

illetményalap. 
- A közszféra bértörvényeibe felfüggesztésre kerül a 13. havi illetmény jogintézménye. 
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2009-re vállalt új feladatok: 
A felmerülő igények és a törvényi előírások miatt az önkormányzat feladatai bővülnek. A 
szociális étkeztetést, már 2008. szeptembere óta működtetjük. A házi segítségnyújtást 
2009-ben indítjuk. 
 
Módosítás várható a mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladataink támogatását 
érintően is. A könyvtári szolgáltató helyeknek hetente legalább 4 napon át, hetente össze-
sen minimum húsz órás nyitva tartást kell biztosítani. 
 
Összefoglalva ennyit szerettem volna elmondani. Van-e kérdés, észrevétel. 
 

Csankovszki Tibor: a mozgókönyvtári szolgáltatásnál a támogatás feltétele a heti 20 órás 
nyitva tartás? 

 
Csáki Béla: egyelőre így van, de valószínűleg lesz benne változás. Információim szerint az 

1500 lélekszám alatti településeken nem lesz kötelező a heti 20 órás nyitva tartás. 
 
Csankovszki Tibor: az önkormányzat gondolkodik-e egységes óvoda-bölcsőde működtetés-

ben? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: igény biztosan lenne rá, de nem ismertek a feltételek. Attól 

tartunk, hogy plusz beruházás, vagy plusz személy foglalkoztatását kérik.  
 
Polyák Tibor: a halmozottan hátrányos helyzet nem egyenértékű a rendszeres gyermekvé-

delmi támogatással? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nem egyenértékű. A halmozottan hátrányos helyzet felmérése 

az intézményekben történik, két együttes feltételnek kell fennállni ahhoz, hogy a gyermek 
halmozottan hátrányos helyzetű legyen: 
- egyrészt rendszeres gyermekvédelmi támogatást vesz igénybe a szülő, 
- másrészt pedig a szülőknek nincs 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2009. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
125/2008. Kt. számú határozata 
2009. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
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III.NAPIREND:  Beszámoló az önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásáról 
 
 
Csáki Béla: az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság együttes ülésen megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kí-
vánja-e kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a bizottsági ülés óta annyi történt, hogy a gépjárműadó bevé-

telünk kérdőjelezett része befolyt – 3.960.000,-Ft - ,innentől kezdve szebb képet mutat a 
beszámoló. Összességében időarányosan teljesültek mind a bevételek, mind a kiadások, 
tehát amennyiben semmilyen rendkívüli esemény nem következik be az év hátralévő idő-
szakában, nyugodt évzárásra készülhetünk. Röviden ennyiben kívántam az anyagot kiegé-
szíteni. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszá-

moló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
126/2008. Kt.sz. határozata 
Az önkormányzat III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

IV.NAPIREND:  Az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervének elfogadása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervéről készült előterjesztést a képviselők 

megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismerteti az ellenőrzési tervet. (3.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervéről készült 

előterjesztés elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
127/2008. Kt. számú határozata 
Az önkormányzat 2009. évi  
ellenőrzési tervének elfogadása  
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi ellenőrzé-
si tervét elfogadja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

V.NAPIREND:  A házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása 
 
Csáki Béla: a házi segítségnyújtás szakmai programjáról készült anyagot a képviselők meg-

kapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. (4.sz. melléklet) 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: önkormányzatunk vállalta, hogy 2009. január 1-jétől beindítja 

a házi segítségnyújtást, ami szintén kötelező önkormányzati feladat. Az engedélyezési el-
járás egyik feladata a szakmai program megalkotása, illetve határozattal történő elfogadá-
sa.  Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Polyák Tibor: a szolgáltatás céljánál, „a bejelentett lakóhellyel rendelkező” az állandó és a 

tartózkodási helyet is jelenti? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor az ellátott min-

denképpen a házi segítségnyújtásra szorul, és akkor nem a személyi igazolványt, illetve 
lakcímkártyát kérjük el, hanem a segítségre szoruló embert nézzük.  

 
Bodor Sándor: kik jogosultak erre az ellátásra? Önkéntesen lehet jelentkezni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a segítségnyújtást kérheti önkéntesen a rászorult, de hozzátar-

tozója, családtagja, törvényes képviselője is kezdeményezheti. A jogosultságot minden-
képpen orvosi igazolásokkal, eredményekkel kell alátámasztani, utána, pedig egy 3 tagú 
bizottság bírálja el a gondozási szükségletet.     

 
Bodor Sándor: kiből tevődik össze ez a 3 tagú bizottság? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Kiskunfélegyházán működik ez a 3 tagú bizottság, tehát nem 

helyi. Tagjait pontosan nem tudom egy orvos és a félegyházi Jegyző Asszony biztosan 
tagja.  

 
Csankovszki Tibor: a házi segítségnyújtás bevezetése csökkentené a falugondnokok feladat-

körét? 
 
Csáki Béla: tulajdonképpen valamelyest csökkenti, de azt tudni kell, hogy belterületen a fa-

lugondnok, hivatalosan nem is végezhetné el ezt a feladatot.    
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervéről készült 

előterjesztés elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
128/2008. Kt. számú határozata 
Házi segítségnyújtás szakmai programjának 
Elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás szakmai prog-
ramját elfogadja.  
 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

VI.NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
 
Csáki Béla: korábban a körzeti megbízott gépjárműköltségeihez a képviselő-testület hozzájá-

rult. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság azzal a szóbeli kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a 2008. június 1-től szolgálatba állt körzeti megbízott gépjármű költsége-
ihez járuljon hozzá. Mi a vélemény javaslat. Én 30.000,-Ft-os támogatásra gondoltam. 

 
Cseri József: 20. eFt-ot javaslok megállapítani. 
 
Csáki Pál: egyetértek a 30.000,-Ft-os támogatással. 
 
Csankovszki Tibor: én is támogatom a 30.000,-Ft-os összeget. 
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a körzeti megbízott rendőrségi gépjármű költségeihez 30.000,-

Ft összegű támogatás megállapítását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
129/2008. Kt. sz. határozata 
A körzeti megbízott rendőrségi gépjármű 
költségeihez történő hozzájárulás elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a körzeti megbízott rendőrségi gép-
jármű költségeihez 30.000.-Ft hozzájárulást állapít meg. A támogatás a Bács-Kiskun Megyei 
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Rendőr-főkapitányság részére kerül átutalásra azzal a céllal, hogy a fülöpjakabi körzeti meg-
bízott gépjárműhasználatára fordítsák.  
 
 
2.  
 
Csáki Béla: Tájékoztató: 
 
 1.) 

- Az új építési telkek vízhálózat bővítésére a BÁCSVÍZ Zrt. a munkálatok elvégzését 
megversenyeztette. 4 vállalkozó közül a kivitelezést az SZ.ZS. Bt. végzi.  

 Az önkormányzatnak a földmunkavégzést kell megrendelni, illetve kifizetni, az ivóvíz –
hálózat fektetés és az élő rákötés a BÁCSVÍZ Zrt. költsége.  

 
 A költségek megoszlása: 
 - földmunkavégzés: nettó összeg  1.116.000,-Ft 
 - ivóvíz-hálózat fektetése: 2.355.000,-Ft 
 - élő rákötés:      47.880,-Ft  
 
 A kivitelezési munkákat már meg is kezdték, és várhatóan még a héten be is fejezik.  
 
 
 2.) 

Arról kérném a képviselők véleményét, hogy az előző évekhez hasonlóan idén szervez-
zünk-e egy szerényebb óévbúcsúztató ünnepséget. Ha igen, akkor mikor legyen az idő-
pontja. 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja az óévbúcsúztató ünnepség megszervezését, idő-
pontjának, pedig 2008. december 20-át javasolják. 
 
 

VII. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 

1.) 
Csáki Pál: tegnap volt ürítés, de Seres Istvánék előtt a 1100 literes konténer zsákokkal már 

púposra volt rakva. Úgy látszik, hogy valami folyik is belőle. 
 
Csáki Béla: az új szállítási renddel a külterületi kukák környéke valamelyest rendeződött. 

Holnap mindenképpen megnézzük az említett konténer környékét.  
 
 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  


