
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 18-án 15 

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

képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Bakró István temetkezési vállalkozó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./Beszámoló a temető 2008. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatásról 
    Előadó: Jegyző 
 
2./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
    Előadó: Polgármester 
 
3./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
4./ Interpelláció 
 

 5./  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 
került sor az összehívásra. Csáki Pál és Szénási Zoltánné jelezte, hogy a mai ülésen nem 
tud részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyző-
könyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 
NAPIREND ELŐTT: 
 
Csáki Béla: szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Falufejlesztési Társaság 

Kemény Bertalan tiszteletére és emlékének megőrzésére Kemény Bertalan Falufejlesztési 
díjat alapított.  
A négy kitüntetés egyik díjazottja Polyák Tibor Fülöpjakab tanyagondnoka lett, a díjat Dr. 
Glatz Ferenc a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat elnöke adta át.  
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Az önkormányzat nevében mi is gratulálunk Tibornak, ez a díj Fülöpjakab hírnevét is 
öregbíti. További munkájához hasonló folytatást és jó egészséget kívánunk.  

 
 
 

I. NAPIREND: Beszámoló a temető 2008. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgál-
tatásról 

 
Csáki Béla: a temető 2008. évi üzemeltetéséről, és a temetkezési szolgáltatásról szóló anya-

got a képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, 
és Bakró István vállalkozót, hogy írásos anyagaikat kiegészítik-e? (1, 2,. sz. melléklet) 

 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: annyi kiegészítést tennék, hogy mind a temető üzemeltetéssel, 

fenntartással kapcsolatos bevételeknél, mind pedig a kiadásoknál egy-egy tétel módosul. 
A bevételek 15.000,-Ft-tal emelkednek, ez a temető fenntartási hozzájárulásból adódik, és 
ennek bevételezése 2009-ben történt. A kiadásoknál a rezsi költségeknél a hulladékszállí-
tás díja csak az első 9 hónapot foglalja magába, mert az utolsó negyedév még nem került 
leszámlázásra.  

 
Csáki Béla: mennyire terjedt el Fülöpjakabon a hamvasztásos temetés? Van-e rá igény a fa-

luban? 
 
Bakró István: a hamvasztásos temetés sokkal olcsóbb, szinte felébe kerül, mint a koporsós. 

2008-ban kb. annyi hamvasztásos temetés volt, mint azelőtt 5 évben. Tehát egyre nagyobb 
igény van rá. Urnasírhely kialakítására nagyon sokféle elképzelésem van. Véleményem 
szerint Fülöpjakabon nagyon megfelelne, és praktikus is lenne a piramisszerű kialakítás 
egy kicsi kerttel. Ehhez hasonló van Jászszentlászlón és Gátéron is. Az elképzelésekben és 
a hely kialakításában, ha úgy gondolják, szívesen segítek. 

 
Polyák Tibor: véleményem szerint, ha köztemetés van, akkor az olcsóbb megoldást kellene 

nekünk is választani, tehát a hamvasztásos temetést, és ilyen módon a rendeletünket is 
módosítani kell.  

 
 A temetőbe menve bal kéz felől van egy kovácsoltvas kerítés, egy 5-5 méteres kis sírkert-

tel. Igaz most nagyon el van hanyagolva, de ha azt a területet rendbe tennénk, akkor talán 
az megfelelne egy urnasírhely kialakítására.  

 
Csáki Béla: jogos a felvetés, terveink közt szerepel, hogy a közfoglalkoztatás keretében eze-

ket a területeket rendbe tettetjük.  
 
Bakró István: a Lélekharang temetkezési szolgáltatónál nemegyszer előfordult már, hogy a 

koporsóra csak 80 cm-es föld került, és ez egy mellétemetésnél igen nagy problémát je-
lenthet, hiszen becsúszhat a korábbi koporsó. Az előírások szerint az első mélység 2 mé-
ter, a második 1,60, ezt viszont már rátemetésnek nevezzük, és ehhez az ÁNTSZ engedé-
lye is szükséges. Az előírások be nem tartása olyan ok, ami miatt kizárhatják a temetkezé-
si vállalkozót.  

 
Csáki Béla: a felvetett problémára a jövőben jobban odafigyelünk, és ha ilyet tapasztalunk, 

akkor azt jelezzük az ÁNTSZ felé.  
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Polyák Tibor: hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a sírhely újraváltásokat? 
 
Csáki Béla: az a tapasztalat, hogy akinek itt lakik a hozzátartozója, az jobban figyelemmel 

kíséri az újraváltást. A probléma többnyire azokkal van, akik vidéken laknak, de itt van a 
hozzátartozójuk eltemetve.  

 
 A Hírvivőben ezzel kapcsolatosan jelentetünk meg cikket, továbbá Mindenszentek kör-

nyékén és a nagyobb ünnepek előtt 1-2 héttel, a sírokat látogató hozzátartozókat meg le-
hetne szólítani.  

 
Bakró István: a környékbeli községekben is hasonlóan működik. Megjelenik a helyi újsá-

gokban és én is, besegítek a sírhelyváltásokba.  
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a temető 2008. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatás-
ról szóló előterjesztés elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
39/2009. Kt. számú határozata 
a temető 2008. évi üzemeltetéséről, 
a temetkezési szolgáltatásról szóló előterjesztésről 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a temető 2008. évi üzemeltetéséről, a temetkezési 
szolgáltatásról szóló előterjesztést elfogadja.  
 
 

II. NAPIREND: Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 

Csáki Béla: a Közfoglalkoztatási tervről készült anyagot a képviselők megkapták. Megkérde-
zem Lovasné dr. Polyák Erzsébetet, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni. (3. sz. mel-
léklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: terveink szerint a felmerülő feladatok ellátásához 9 havi 6 

órás foglalkoztatást alapul véve 5 fő alkalmazására nyílik lehetőség. Az „Út a munkához” 
program céljainak értelmében /foglalkoztatás növelése, a segélyezés munka ellen ösztönző 
hatásának mérséklése, a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása/ a foglalkoz-
tatottak létszámának bővítését tervezzük a foglalkoztatás egy főre eső időtartamának le-
csökkentésével. Így kb. 10 fő számára tudnánk munkát biztosítani egyenként 90 munka-
napos alkalmazással. Ezt a megoldást indokolja az idei év „bevezető” jellege is, tapaszta-
latszerzési lehetőség ez az önkormányzat és a közfoglalkoztatásba bevonandók számára 
egyaránt.   
A közfoglalkoztatás finanszírozásának tervezésénél is ezt vettük alapul, a bevonandók bé-
rének és járulékainak 5 % önkormányzati, 95 % központi költségvetési forrásból való biz-
tosításával.  
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Polyák Tibor: talán ez a rendszer egy kicsit igazságosabb lesz, és ki lehet majd szűrni azokat, 

akik a rendszeres szociális segély mellett feketén dolgoznak.  
 
Csáki Béla: terveink szerint az 5 fő foglalkoztatottból, 3 férfi és 2 nő lenne. Sajnos a legna-

gyobb probléma az, hogy vannak olyan jogosultak is, akikkel nem megyünk semmire. 
Mások viszont nagyon szívesen dolgoznának, de nem jogosultak a RÁTRA, így foglal-
koztatni sem tudjuk.  

 
Bodor Sándor: a közfoglalkoztatási tervet elfogadhatónak tartom, de javasolnám, hogy a 

dolgos emberek mellett legyen mindig egy-kettő, aki nem úgy dolgozik, ahogy kellene.  
Így talán, ha az együttműködést megszegi, akkor ki tudjuk szűrni azokat a személyeket, 
akik jogosulatlanul veszik fel a rendszeres szociális segélyt.  

Csankovszki Tibor: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a kiválasztottak közül van olyan, aki mellette kiskönyvvel 

dolgozik. Tehát igyekszünk a jogosulatlanul felvevő személyek körét csökkenteni.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a közfoglalkoztatási terv elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
40/2009. Kt. számú határozata 
Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete Fülöpjakab Község 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervét elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: Simon Gábor és Borsos Ivett Kecskemét, Március 15. út 20. szám alatti lakosok 

azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy részükre az 1016. hrsz-ú telek 
megvásárlásához hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
 A januári testületi ülésen a képviselők az építési telkek árát 250,-Ft/m2 + Áfa összegben 

állapította meg.  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő Simon Gábor és Borsos Ivett részére az új utcai 1016 hrsz-ú 
építési telek értékesítését 250,-Ft/m2 + Áfa összegért.   

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
41/2009. Kt. számú határozata 
A 1016 hrsz-ú építési telek értékesítése 
Simon Gábor és Borsos Ivett részére 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fülöpjakab 1016 hrsz-ú építési 

telket –  ½ - ½   tulajdoni arányban – értékesíti:     
 
 Simon Gábor Kecskemét, Március 15. út 20. és  
 Borsos Ivett Kecskemét, Március 15. út 20. szám alatti lakosok részére. 
  
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételét bonyolítsa 

le. A telek lakáscélú beépítését visszavásárlási joggal kell biztosítani. Jelen határozat ér-
vényét veszíti, amennyiben annak kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nem kerül 
sor az adás-vételi szerződés megkötésére.  

 
3.) Az építési telek vételára: 250 Ft/m2 + ÁFA.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester. 
Határidő: 3 hónap 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény azzal a kéréssel fordult a Képvi-

selő-testülethez, hogy anyagi lehetőségeik szerint támogassák a településen művészetokta-
tást tanuló gyerekek munkáját. Az elmúlt ülésen a döntést elnapoltuk azzal, hogy utána 
nézünk hány gyermek veszi igénybe a művészetoktatást. 50 fő, és ebből 21 fő részesül 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásba. Az én javaslatom 50.000,-Ft egyszeri támogatás 
megállapítása.  

 
Csankovszki Tibor: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére egysze-

ri 50.000,-Ft támogatás megállapítását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvetéssel, tartózkodás nélkül a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 
42/2009. Kt. számú határozata 
a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
egyszeri 50.000,-Ft összegű támogatása  

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskun Művészetoktatási Intézmény  
részére egyszeri 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást állapít meg.   
 
A támogatást a 2009. évi önkormányzati költségvetés „Államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadás – Egyéb támogatás” terhére biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: ismertetem a Fülöpjakab Községi Önkormányzat és a fülöpjakabi Polgárőr Köz-

hasznú Egyesület között kötendő együttműködési megállapodást. Van-e kérdés, észrevé-
tel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő Fülöpjakab Községi Önkormányzat és a Polgárőr Közhasznú 

Egyesület között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
43/2009. Kt. számú határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat és a Polgárőr 
Közhasznú Egyesület között kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyása 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Közhasznú Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: a falunapi szervező bizottság múlt héten ülésezett. Az ott kialakult elképzelések-

ről szeretném tájékoztatni a képviselőket. A Falunapi rendezvény időpontja 2009. június 
27-28.  

 Szombat: 
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        9,00 órakor megnyitó. 
      10,00 órakor ünnepi ülés, községi kitüntetések átadása, megemlékezés a község 20 éves 

önállóságáról.  
 Az ünnepi megemlékezés után lehetőség nyílna kiállítások megtekintésére, valamint 

a meghívott vendégek vendéglátására. 
 Ebéd után lehetne az elszármazottak találkozója. 
15,00 órára tervezzük az idősek vendéglátását.  
 Az idősek megvendégelése után lehetne megtekinteni az iskolaudvaron a színjátszó 

szakkör, a Nyugdíjas Klub szereplését, az Alfa ’94. Szabadidős Klub tánccsoportjá-
nak bemutatkozását, valamint Kis András és barátai nótaestjét.  

17,30 órakor Ihos József (Kató néni) tart egy órás műsort.  
22,00 órakor Matyi és a hegedűs kb. 40 perces műsort adnak elő. 
A nap utcabállal záródna. 
 
Vasárnap: 
Kézműves foglalkozások, kosárfonás. Mindkét nap lovaskocsikázás, termékek kóstolása, 
kirakodó vásár. Az előkészületi munkákról röviden ennyit, ha valakinek van javaslata szí-
vesen fogadjuk. 
 
 

5.) 
Csáki  Béla: az utcanév és a közök névadására beérkezett javaslatokat a képviselők megkap-

ták. Erre vonatkozóan kérdezném a képviselők javaslatát. Véleményem szerint először az 
1006 hrsz-ú utca nevét határozzuk meg. (4.sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: véleményem szerint az István király u. mellé, nem adhatunk bármilyen nevet, 

ezért én valamelyik történelmi személyt javasolnám. Király utca mellé viszont újabb ki-
rályt nem tennék. 

 
Bakró Tibor: az én javaslatom Mátyás király utca. 
 
Polyák Tibor: én is inkább Mátyás királyt javasolnám.  
 
Csankovszki Tibor: egyetértek Bakró Tibor és Polyák Tibor képviselő véleményével. 
 
Cseri József: támogatom az elhangzott javaslatokat. 
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az 1006-os hrszú utca Mátyás király névre történő elnevezését.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
44/2009. Kt. számú határozata 
1006 hrsz-ú utca elnevezése 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1006 hrsz-ú utcát Mátyás király 
utcának nevezi el.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: második lépésben azt kellene eldönteni, hogy az új utcára merőleges utcának és a 

közöknek adjunk-e nevet. Személy szerint én a Majori utat a Csuka dűlővel összekötő út-
nak is adnék nevet. Az útra a javaslatom, mivel Gyeneshegy felé vezet, lehetne, pl. Gye-
neshegyi út. 

Polyák Tibor: az új utcára merőleges útnak adnék nevet pl. Napsugár út, de a közöknek nem. 
Főleg nem a javaslatban szereplő gúnyneveket. 

 
Csankovszki Tibor: a közöknek nem javaslok nevet adni, az útnak pedig a Gyeneshegyi el-

nevezést javaslom.  
 
Bodor Sándor: én továbbra is maradok az általam leírt javaslatoknál, útra pedig Citera elne-

vezés a javaslatom. 
 
Cseri József: az útra Gyeneshegyi út a javaslatom, a közöknek viszont nem adnák nevet. 
 
Bakró Tibor: egyetértek Cseri József képviselő javaslatával. 
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Majori utat a Csuka dűlővel összekötő út Gyeneshegyi névre 

történő elnevezését.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
45/2009. Kt. számú határozata 
A majori utat a Csuka dűlővel 
összekötő út elnevezése 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Majori utat a Csuka dűlővel össze-
kötő utat Gyeneshegyi útnak nevezi el.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 



 9

Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Majori utat a Csuka dűlővel összekötő út Citera névre 
történő elnevezését.  

 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
46/2009. Kt. számú határozata 
A majori utat a Csuka dűlővel 
összekötő út elnevezése 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Ma-
jori utat a Csuka dűlővel összekötő út a Citera út elnevezést kapja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Majori utat a Csuka dűlővel összekötő út Napsugár-

névre történő elnevezését.  
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
47/2009. Kt. számú határozata 
A majori utat a Csuka dűlővel 
összekötő út elnevezése 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a Ma-
jori utat a Csuka dűlővel összekötő út a Napsugár út elnevezést kapja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselők többsége úgy nyilatkozott, hogy a közöknek nem adna nevet. 
 
 NAPIREND: Interpelláció 
 
 
Bodor Sándor: az új villanyoszlopok felállításával és a közvilágítás kiépítésével kapcsolat-
ban van-e valami fejlemény? 
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Csáki Béla: igen küldtek egy ajánlatot, amiben leírták, hogy az az oszlopsor nem felel meg a 
közvilágítás elhelyezésére. Felajánlották, hogy helyette 3,5 millió forintért tesznek fel egy 
új oszlopsort.  

 
 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  


