
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 22-én 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csáki Pál István, Cseri József, Polyák Tibor, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Joó Endre fhgy. úr – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Takács Zoltán körzeti megbízott, 
Rigó Imre Polgárőrvezető, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről, és a Polgárőrség munkájáról 
  Előadó: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott,  
                   Polgárőrség Vezetője,   
 

 2./ Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
 3./  Kérdések, interpellációk 
 

4./  Szociális ügyek megtárgyalása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
5./ Döntés a községi kitüntetések odaítéléséről 
     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. Csankovszki Tibor képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem 
tud részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyző-
könyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 
I. NAPIREND: Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség mun-

kájáról 
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Csáki Béla: a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról készült 

előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem az érintetteket, hogy az anyagot kí-
vánják-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Joó Endre: a beszámolót kiegészíteni nem kívánom. Várom a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Bodor Sándor: a táblázatokból kiderül, hogy Fülöpjakabon számottevő bűnözés nem folyik, 

sőt helyi bűnelkövető csoportok sincsenek. A legnagyobb problémát a messzebbről jövő 
bűnözők jelentik, akik szétnéznek a községbe és visznek, amit látnak. Ezért legfontosabb 
célunk egy térfigyelő kamera beszerzése. Erre pályázatot is nyújtottunk be, de a beszerzés 
érdekében más forrásokat is keresünk.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: betörés alkalmával mi az eljárási folyamat? 
 
Joó Endre: ha nyitva van minden és úgy történik betörés, akkor nem jönnek ki a rendőrök 

helyszínelni, mert nincs rögzíthető nyom. Ebben az esetben, az eljárás megindításához a 
sértett feljelentése szükséges. Zárt helyiség feltörése esetén első lépésben helyszínelés tör-
ténik.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, térjünk át a Polgárőrség tájékoztatójára. Megkérdezem Rigó Imre polgárőr-

vezetőt, hogy a kiküldött írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni. 
 
Rigó Imre: az írásos anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre 

válaszolok. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

A tájékoztatókhoz röviden szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni.  A polgárőrség mű-
ködéséhez az állam nem tud támogatást adni, a szükséges pénzeszközt elsősorban pályá-
zatokból, támogatásokból, illetve a tagdíjakból szerzik be.  

 A szervezet hasznosságát szolgálja, hogy több helyi szervezet rendezvényein – a falu ér-
dekeit is szem előtt tartva - szolgálatot teljesítenek. Mivel szinte mindannyian polgárőrök 
vagyunk, így nagyon nehéz ezt a munkát értékelni.  
Összességében elmondhatom, hogy Fülöpjakab továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertő-
zött települések közé, a közrend, közbiztonsága jónak mondható. A körzeti megbízott 
munkájával elégedettek a lakosok is és mi is. Köszönjük az együttműködő munkát. 

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és 
a Tanyavédelmi szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és a Tanyavédelmi 
szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
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II. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
 
Csáki Béla: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának mó-

dosítása tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. (2.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
83/2009. Kt. számú határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK  
Alapító Okiratának módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú döntéssel jóváhagyja Ja-
kabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint: 
 
9. pont: Szakágazati besorolása: 852010 
 Alapfokú oktatás/alapfokú művészetoktatás kivételével/ 
 
14. pont: Felügyeleti szerv neve, címe helyett 
 Irányító szerv neve, székhelye 
 
11. pont: Az intézmény törzsszáma: 543019100 helyett 
 543019 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) 
 
Csáki Béla: Harmath Ferenc Jenő és Harmath Ferenc Jenőné Fülöpjakab, Tanya 600. szám 

alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy a 973 hrsz-ú ingatla-
nának értékesítéséhez vagy visszavásárlásához szíveskedjenek hozzájárulni. Ismertetem a 
kérelmet. 

 
 Az önkormányzat az adás-vételi szerződésben 5 éves visszavásárlási jogot kötött ki. Tehát 

két lehetőség van: 
- az önkormányzat visszavásárolja – számlákkal igazolt értéken – a telket, 
- vagy hozzájárul a telek magánszemély részére történő értékesítéséhez.  
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 Telekadó rendeletünk szerint, ha a magánszemély a telket a telekadómentesség ideje alatt 
elidegeníti, akkor ezek a mentességek érvényüket vesztik és telekadót utólag visszamenő-
legesen köteles megfizetni. Ezzel a kérelmezők tisztában vannak.  

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a telekértékesítéshez. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 973 hrsz-ú, - Harmath Ferenc Jenő és neje tulajdonát 

képező - építési telek értékesítéséhez való hozzájárulást.    
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
84/2009. Kt. számú határozata 
973 hrsz-ú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 973 hrsz-ú, – Har-
math Ferenc és neje, Fülöpjakab, Tanya 600. szám alatti lakosok tulajdonát képező – építési 
telek értékesítéséhez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben - a 2005. január 
1. óta - visszamenőlegesen keletkező telekadót nem fizeti meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
3.) 
 
 
Csáki Béla: Kozma Róbert és Görbe Judit Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti lakosok azzal a 

kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy a 984 hrsz-ú ingatlanának értékesítéséhez 
vagy visszavásárlásához szíveskedjenek hozzájárulni. Ismertetem a kérelmet. 

 
 Az önkormányzat az adás-vételi szerződésben 5 éves visszavásárlási jogot kötött ki. Tehát 

ez esetben is két lehetőség van: 
- az önkormányzat visszavásárolja – számlákkal igazolt értéken – a telket, 
- vagy hozzájárul a telek magánszemély részére történő értékesítéséhez.  
 

 Telekadó rendeletünk szerint, ha a magánszemély a telket a telekadómentesség ideje alatt 
elidegeníti, akkor ezek a mentességek érvényüket vesztik és telekadót utólag visszamenő-
legesen köteles megfizetni. Erről tájékoztattuk az ügyfeleket.   

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a telekértékesítéshez. 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 984 hrsz-ú, - Kozma Róbert és Görbe Judit tulajdonát 
képező - építési telek értékesítéséhez való hozzájárulást.    

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
85/2009. Kt. számú határozata 
984 hrsz-ú építési telek  
értékesítéséhez való hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Fülöpjakab, 984 hrsz-ú, – Kozma 
Róbert és Görbe Judit, Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti lakosok tulajdonát képező – építési 
telek értékesítéséhez.  
Ezen hozzájárulás érvényét veszti, ha a tulajdonos az értékesítéssel egyidőben - a 2009. január 
1. óta - visszamenőlegesen keletkező telekadót nem fizeti meg.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
4.) 
 
Csáki Béla: Kozma Róbert és Görbe Judit Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti lakosok azzal a 

kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy a fiatalok első lakástámogatására kapott 
100.000,-Ft-os jelzálogjogot - a korábban átjegyzett - István király utcai építési telekről 
szíveskedjenek áttenni a Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti ingatlanra. Van-e kérdés, ész-
revétel? 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy hozzájárul a jelzálogjog átjegyzésé-
hez.  
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakab, 984 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett 100.000,-Ft-os 

fiatalok első lakástámogatásának Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti ingatlanra történő át-
jegyzését. 

  
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
86/2009. Kt. számú határozata 
Fülöpjakab, 984 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett  
elidegenítési tilalom a Fülöpjakab, T. 613. szám  
alatti ingatlanra történő átjegyzése   
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H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Fülöpjakab, 984 hrsz-ú ingatlanra bejegy-
zett 100.000,-Ft-os fiatalok első lakástámogatásának Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti in-
gatlanra történő elidegenítési tilalom bejegyzéséhez.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
5.) 
 
Csáki Béla: az FSE azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a bajnokság költsé-

geihez 100.000,-Ft támogatást biztosítani szíveskedjenek. Mi a vélemény, javaslat? 
 
Bodor Sándor: ha valamelyik területről tudjuk ezt az összeget biztosítani, akkor mindenkép-

pen javasolnám a támogatás megállapítását.  
 
Csáki Béla: a 2008. évi pénzmaradvány terhére tudnánk biztosítani.  
 

Van-e egyéb észrevétel, javaslat?  
 
   Szavazásra terjesztem elő az FSE 100.000,-Ft-os anyagi támogatás kérelmét.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
87/2009. Kt. számú határozata 
Az FSE Sportegyesület támogatásáról 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az FSE Sportegyesület részére egy-
szeri 100.000.-Ft működési célú támogatást állapít meg.  
A Képviselő-testület a támogatást a 2008. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
III. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
1.) 
Bodor Sándor: a nagy vállalkozók elképzelései milyen stádiumban vannak? 
 
Csáki Béla: Uhrin úrnak nagyon rosszul alakult az első negyedéve, ezért az ő elképzeléseiben 

előrelépés nem történt. A Pellet üzem képviselőivel kb. két hete beszéltem. Elmondásuk 
szerint készül a projekt. 
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Van-e további kérdés? 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket, va-
lamint a községi kitüntetések odaítélését zárt ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                           Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                     jegyző  
  
 
 


