
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2009. február 23-án 1700 órai kezdettel megtartott falugyű-
lésről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester 
    Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
  Bakró Tibor, Bodor Sándor, Cseri József, Polyák Tibor, Szénási  Zoltánné képvi-

selők, 
   Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Fülöpjakab lakossága részéről kb. 40 fő, 
  Szabó Imre falugazdász. 

  
  
Napirend: 
 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről, és a 2009. évi tervekről, el-
képzelésekről 
       

2./  Egyebek 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, majd a gyűlést megnyitja. 
 

 
 
I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről, és a 2009. évi 

tervekről, elképzelésekről 
 

 
 
Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2008. évi tevékenység-
ről, valamint a 2009. évi terveinkről, elképzelésekről.  
 
Képviselő-testület: 
 
Az elmúlt évben is a képviselők aktívan vettek részt az üléseken, pozitívan álltak a feladatokhoz, 
amivel a választók megbízták őket. A tervezett 11 ülés mellett volt néhány rendkívüli is. Határo-
zatképtelenség miatt ülés nem maradt el.  
 
Szociális bizottság minden testületi előtt ülésezett, ahol a tagok megtették javaslataikat, a többi 
bizottság viszont csak szükség esetén ült össze. A bizottságok munkájára már nem igazán jellem-
ző az aktivitás, egyre többet lazítanak, és előfordult az is, hogy határozatképtelenség miatt elma-
radt. Kérném az érintetteket, hogy vegyék komolyabban ezt a feladatot is.  
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Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatalnál 1 személyi változás történt. Mészáros Anikó (gazdálkodó) 2008. ápri-
lisától másik munkahelyre ment, így májustól ismételten Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi látja el a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.  
Én úgy érzem, a kollégák jól végzik a munkájukat, segítőkészek és megtalálják az ügyfelekkel a 
közös hangnemet.  
 
A Hivatalnál pályázati pénzből történt a telefonközpont fejlesztése, valamint 4 számítógéphez 
LCD monitor beszerzése.(Ez a fejlesztés 735.000,-Ft értékű volt, melyből 440.000,-Ft volt a pá-
lyázati támogatás, a többi, pedig az önerő) 
 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
Az oktatási ágazatban jelentős változások történtek 2007-ben, közoktatási intézményi társulást 
hoztunk létre Jakabszállással, melyben Fülöpjakab a tagintézmény. A társulás a két önkormány-
zatnak több millió (28 millió)  forint plusz bevételt jelent. Elmondhatjuk azt is, hogy jól működik, 
és a kapcsolat korrekt. A működésre egy 3-3 tagú társulási tanácsot hoztunk létre.  
 
Nagyobb beruházást, felújítást az elmúlt években nem tudtunk végezni, de kisebb javításokra 
minden évben sor kerül. (ablakok festése, parketta lakkozása, udvari játékok beszerzése) Szeret-
ném megköszönni a szülők segítségét, Polyák Istvánnak a burkolást, Kővágó Ferencnek, pedig a 
burkolóanyag felajánlását.  
 
Jelentős összeget nyert a két iskola a TIOP pályázatán, amelyen digitális táblák kerülnek beszer-
zésre. Erre valószínűleg már csak a jövő tanévben kerül sor. Ezenkívül volt néhány kisebb pályá-
zat is pl nyári táboroztatásra, színjátszó szakkör ruháinak készítésére stb.  
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. Az orvosi rendelő 
felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk az eszközöket pótolni, illetve szinten tartani. 
Személyi változás nem történt.  
 
A több éve tartó un. egészségügyi reformnak elsősorban az árnyoldalait tapasztalják az egészség-
ügyben 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 ígéretek ellenére nem történt meg a vizitdíj 
kiesésének kompenzációja. Mindezen negatívumok ellenére Fülöpjakabon zavartalan volt a házi-
orvosi ellátás. 
 
2006. január 1-től új rendszerű központi ügyeleti ellátás van, amely igen jelentős kiadást jelent 
havonta az önkormányzatnak. Sajnos mondhatjuk azt, hogy a környék legdrágább ügyeleti rend-
szere, évente 1,2 millió forint. Szomorúan tapasztaljuk, hogy az ügyeletre nagyon sok panasz 
van: 
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Például kifogás merült fel a barátságtalan fogadtatásra, a gyógyszerek felírásának elmaradása 
miatt, illetve előfordult, hogy az éjszakai hívásnál nem vették fel a telefont. A panaszokat jelez-
tük a társulás felé, de ők csak értetlenkedve néznek, és bizonygatják, hogy milyen magas színvo-
nalon dolgoznak.  
 
 
 
Szociális ellátások 
 
2008-ban újonnan került bevezetésre a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. A házi segít-
ségnyújtás működési engedélyének megszerzése még folyamatban van.  
Az elmúlt évben a szociális étkeztetésre pályázati összeget nyertünk, ezáltal megnőtt (kb 40 
adag) a kiszállítandó ebédek száma.  
 
2007. szeptember 1-től a Kapocs Segítő Szolgálathoz tartozik gyermekjóléti szolgálat. Ezt a 
munkakört továbbra is Horváth Hajnalka tölti be, heti két alkalommal (kedden és csütörtökön) 
van Fülöpjakabon.  
 
A szociális ellátásokhoz tartozik a tanyagondnoki szolgálat működése is, amelynek fontossága 
nem vitatható. Folyamatosan nőnek a feladatok a betegszállítástól kezdve, az ebédszállításig. 
 
A szociális ellátások összege nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Bizonyos 
ellátási formák esetében – pl. lakásfenntartási támogatásnál – a kifizetések egy részét vissza tud-
juk igényelni.  
 
 
Város- és községgazdálkodás 
Közvilágítás:  
 
Ez szintén egy belterületet érintő szolgáltatás. Szerencsére kevés gondunk van vele, ha probléma 
adódik, akkor azt jelezzük a szolgáltatónak. Terveink közt szerepel az Izsáki úton, az új lakóöve-
zetig a közvilágítás bővítése, valamint az új utcában a kiépítése.  
 
 
Hulladékkezelés: 
 
2008-ban e területen történt a legnagyobb változás. Elkészült a Felgyői Homokhátsági Hulladék-
lerakó. Az üzemeltetésére közbeszerzési pályázatot írtak ki, melyet a Csongrádi Városi Víz- és 
Kommunális Kft. nyert meg 2,27,-Ft/liter ajánlati árral. Csongrád Város Önkormányzata, mint 
Gesztor 26 évre szóló vagyonkezelési és üzemeltetői szerződést kötött a Konzorciummal. A szer-
ződés aláírás 2008. július 14-én megtörtént. A közszolgáltatást 2008. október 1. óta végzik, de az 
üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése még folyamatban van. Sajnos sok kellemetlen-
séggel kellett szembenéznünk, hiszen az elvárások, illetve a kemény szabályok nem mindenkire 
egyformán vonatkoztak. Van olyan önkormányzat, ahol még a korábbi módon oldják meg a hul-
ladékszállítási közszolgáltatást, annak ellenére, hogy ezt az üzemeltető senkinek sem engedte 
meg. Mi is szerettük volna a 2008-as évet a korábbi közszolgáltatóval végigvinni. Sajnos az a 
tapasztalat, hogy – az ígéretek ellenére – egyáltalán nem kezelik rugalmasan az igényeket.  
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Külterületen 15 konténer van kihelyezve, és talán annyi javulás történt, hogy a heti szállítás óta 
rendezettebb a konténerek környéke. 2009. január 1-től megemelkedett a külterületi lakosok 
kommunális adója, amely magába foglalja a szemétszállítási díjat is. Kérem az érintett lakosok 
megértését.  
 
Folyékony hulladékkezelés: 
 
Erre is a közszolgáltatást kötelezően meg kellett szerveznünk.  
A Bácsvíz ZRt. látja el ezt a feladatot úgy, hogy egy vállalkozóval köt szerződést, aki ténylege-
sen ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállalkozó Csíkos Ferenc. Sajnos olyan ára van a szenny-
vízszállításnak, hogy csak az önkormányzat intézményei szállítatnak a vállalkozóval.  
 
Földutak karbantartása 
 
Igyekszünk nagy gondot fordítani a földutak karbantartására. Tudom, hogy a lakosság nem min-
dig elégedett az utak minőségével, de ez nem csak rajtunk múlik. Sajnos az időjárás miatt a sáros 
földutakhoz nem mindig tudunk hozzányúlni. Az utak karbantartására (egy), a hó eltakarítására 
(három) vállalkozót bíztunk meg.   
 
Temető üzemletetése 
 
A temető egyházi tulajdonú, de az önkormányzat kezelésében van. A ravatalozó felújításra került, 
és elképzeléseink közt szerepel még előtte egy előtető. A parlagfű irtásra beadott pályázaton 
nyertünk, ezért tavaly nyáron 2 személyt alkalmaztunk, akik a temető tisztításában is részt vettek. 
 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz-ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az uniós tagság felé haladva 
a vízminőségre egyre komolyabb, illetve keményebb szabályok vonatkoznak. Sajnos jelentős 
változás nem történt. Vizünk vastartalma továbbra is a kritikus határnál van, az uniós szabályok 
miatt viszont komoly problémát fog okozni a víz arzéntartalma is, ugyanis az eddig engedélyezett 
határértéket lentebb viszik. A vízminőség javítására létrejött egy konzorcium, melyhez 3 megyé-
ből 220 település csatlakozott. A munkaszervezet most dolgozza ki azt, hogy egy-egy településen 
hogyan, milyen megoldásokkal lehet ezt a beruházást megvalósítani.   
 
 
2008. évi beruházások: 
 
- Megtörtént az új építési telkek kialakítása. Az elmúlt testületi ülésen meghatározta a képviselő-

testület ezek „baráti árait” 250,-Ft + ÁFA. Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy az 
új telkekből már 4 elkelt.  

 
- 2008-ban benyújtott pályázatok: 

HÖF CÉDE által kiírt pályázat „a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére” Az el-
nyert támogatás 450.000,-Ft volt. 
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Az SzMM által kiírt „az Étkeztetés új igényének Támogatása Fülöpjakabon” című pályázaton 
793.000,-Ft-ot nyertünk.  
Az FVM által kiírt „Fűkasza beszerzés parlagfű-mentesítéshez” című pályázaton 212.000,-Ft-
ot nyertünk.. 
 
 
Ezenkívül van 3 benyújtott pályázatunk, amely még elbírálás alatt van. Ezek a következők:  
 
FVM ÚMVP Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerése 
 
EÜM Kistelepüléseken lakók komplex Népegészségügyi szűrésének elősegítése
  
 
FVM LEADER Községi Szabadidő park kialakítása 
 
 

2009. évi beruházások: 
 
Az imént említett pályázatok sikeres elbírálása után, ezek megvalósítása.   
 
 
Civil szervezetek 
 
Sajnos az elmúlt években az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudta anyagilag támogatni 
a civil szervezeteket, ennek ellenére a községi rendezvényeken aktívan részt vettek, és mindegyik 
szervezte az adott ünnep programját. A képviselő-testület nevében is szeretném megköszönni a 
munkájukat.  
 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom a szót, Szabó Imre falugazdásznak. 
 
 
II. NAPIREND: Egyebek 
 
Szabó Imre (falugazdász): néhány fontosabb határidőről szeretném tájékoztatni a lakosokat: 
 
2009. február 28-ig adatszolgáltatási kötelezettsége van azon személyeknek, akik árutermelésre is 
tartanak állatot. Baromfi esetében  3, egyéb állatnál pedig 5 számos feletti mennyiség esetén kell 
a bejelentést megtenni.   
 
Március 20-a az őstermelői igazolvány meghosszabbításának határideje. Ez esetben a megújítás 
január 1-től visszamenőlegesen érvényes.  
 
A területalapú támogatás beadásának határideje május 20-a környékén lesz.  
 
Köszönöm, hogy meghallgattak.  
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Báthori István: nekem több állatom van, de árut nem termelek, ezeket csak saját fogyasztásra 
tartom. Így is be kell jelentenem? 
 
Szabó Imre: egy táblázat alapján ki lehet számolni, hogy szükséges-e a bejelentés vagy sem.  
 
Seres István: nagyon sokan nem kapták meg még a területalapú támogatást. Ennek mi az oka? 
 
Szabó Imre: a kifizetéseket az MVH intézi. Nem tudom megmondani, hogy miért nem egyfor-
mán történnek a kifizetések.  
 
Báthori István: én egyáltalán nem vagyok megelégedve az MVH munkájával. Augusztus 18-án 
volt kint egy ellenőr, és az óta sem kaptunk jegyzőkönyvet. Amikor érdeklődtünk, akkor azt a 
választ kaptuk, hogy semmi közünk hozzá.  
 
Vakulya Istvánné: évente van 15-20 sertésünk, 1 lovunk és néhány tyúkunk, akkor ehhez kell-e 
bejelentés? 
 
Szabó Imre: ez már elég jelentős szám, ezért mindenképpen érdemes volna – a táblázat alapján – 
kiszámolni. 
 
Bakró Lászlóné: a szemétszállítási díjat mikor kezdik kiszámlázni. Eddig még egyetlenegy 
csekket sem kaptunk?  
 
Csáki Béla: háromhavonként van számlázás, és tudomásom szerint a múlt héten elkezdték pos-
tázni.  
 
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Ha, nincs köszönöm a részvételüket, megjelenésüket, a falugyűlést berekesztem.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Csáki Béla                 Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
 polgármester                    jegyző 

 


