
JEGYZŐKÖNYV, 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én 

15 órai kezdettel megtartott üléséről.  
 
 
 
Helye: Közösségi Ház Fülöpjakab 
 
 
 
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, 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

 
NAPIREND: 
 

1./   A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./   Beszámoló az önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról 
       Előadó: Polgármester 
 
4./    Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
5./   Kérdések, interpellációk 
 
6./   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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
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I.  NAPIREND:  A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

Csáki Béla: az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló elő-
terjesztést a képviselők megkapták. A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot nem kívánom kiegészíteni, a felmerült kérdésekre 

természetesen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeleté-

nek módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2009. (11.25.) rendeletét 

 az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a 2/2009. (II.11.) sz. Ök. rendelet  
módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 
II. NAPIREND: Beszámoló az önkormányzat 2009. 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 
kívánja-e kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 

válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs. Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
168/2009. 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.  
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III. NAPIREND: Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepció-

járól 
 
 

Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság 
együttes ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi 
Gyöngyit, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (3. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre, 

szívesen válaszolok.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
169/2009. Kt. számú határozata 
2010. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
 
 

IV. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordult az önkor-

mányzat felé, hogy anyagi lehetőségeihez mérten a Kiskunfélegyházi Kórház működésé-
hez hozzájárulni szíveskedjenek. Ezt a levelet minden környező településre megküldték. 

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzat nem tud anyagi 
támogatást biztosítani a kórház működtetéséhez.  
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének anyagi 

támogatásra irányuló kérelmének elutasítását.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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170/2009. Kt. számú határozata 
Városi kórház működtetésére vonatkozó 
kérelem elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Képviselő-
testületének, a Városi Kórház működtetéséhez kért anyagi támogatásra irányuló kérelmét el-
utasítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Polgárőrség Közhasznú Egyesület azzal a kéréssel fordult a képvi-

selő-testülethez, hogy a tanyavédelmi feladatok ellátása céljára anyagi támogatást biztosí-
tani szíveskedjenek. 

  
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Bodor Sándor: egy évig havi 5.000,-Ft/hó összeget javaslok megállapítani. 
 
Cseri József: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére – egy évre – havi 
5.000,-Ft/hó összegű támogatás megállapítását.   

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
171/2009. Kt. számú határozata 
Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére 
anyagi támogatás megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Fülöpjakabi Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére  
2009. november 01-től 2010. október 31-ig 5.000,-Ft/hó összegű támogatást biztosít a tanya-
védelmi feladatok ellátása céljára.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tájékoztatások:  
 
Csáki Béla: a kistérségi gyermekjóléti feladatellátás biztosítása tárgyában készült előterjesz-

tést a képviselők megkapták. (4. sz. melléklet) E témában a mai ülésen dönteni még nem 
tudunk, hiszen további egyeztetések vannak. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Polyák Tibor: ha a gyermekjóléti feladatellátás tárgyában kilépünk a társulásból, akkor az 

borítja e a kistérséget? 
 
Csáki Béla: talán még nem, de ennek is pontosan utána kell nézni.  
 
Csankovszki Tibor: jelenleg hetente 2 napot tölt Fülöpjakabon, 2 nap Kunszálláson, 1 nap 

pedig Félegyházán van. Ha 20 órában alkalmazzuk, akkor többet lesz Fülöpjakabon?  
 
Csáki Béla: nem, minden ugyanúgy maradna, mint eddig, csak a Félegyházán töltött idő is 

nekünk lenne kiszámlázva. Ezekkel mi nem értünk egyet, ezért is vannak további egyezte-
tések e kérdésben, tehát a döntést mindenképpen a következő ülésre kell halasztani.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
b.) 
Csáki Béla: 2009. november 10-én a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projektben 82 

önkormányzat által tartott Konzorciumi Közgyűlés elfogadta a 2010. évre vonatkozó 8 %-
os díjemelést. Továbbá a KFT-nek a 65-70 millió forintos veszteségét oly módon szeret-
nék csökkenteni, ami számunkra nem elfogadható. A 3 díjjavaslatból eleve számunkra 
kettő elfogadhatatlan volt, mert abban a kisedények számát is korlátozzák. Ennek ellenére 
a többség mégis ezt a változatot fogadta el, amely a következők szerint szól: „a rendszer-
ben résztvevő önkormányzatok vállalják, hogy a településen a közszolgáltatásban alkal-
mazható 70-80 literes edények számát a pályázatban szereplő mennyiségben saját rende-
letük módosítása során 2010. év január 1-től kezdődően lakosságszám arányosan maxi-
málják.” Ezzel Kiskunfélegyháza és Térsége nem ért egyet, további egyeztetések vannak, 
ezért e témában is a következő ülésen tudunk dönteni.  

 
c.) 
Csáki Béla: szintén csak tájékoztatásként mondanám el, hogy a következő ülésen döntést kell 

hoznunk ivóvízminőség-javító program kérdésében is. Az előzetes megvalósíthatósági ta-
nulmányban kétféle verzió van beadva. Hogy melyik kap prioritást azt egyenlőre még nem 
tudni. Az egyik egy saját vízellátás, a másik pedig egy térségi vezeték kiépítésére vonat-
kozik. A Bácsvíz Zrt. az utóbbit támogatja.   

 
d.) 
Csáki Béla: végül szeretném a képviselő-testületet arról tájékoztatni, hogy a LEADER kö-

zösségi célú pályázatok elkészültek és benyújtásra kerültek. Ezek a következők: 
 Pályázat címe: Pályázat benyújtója: 
 1. Falunapi rendezvény 2010. Községi Önkormányzat 
 2. Teleház felújítás Alfa ’94. Szabadidős Klub 
 3. Sportöltöző felújítás FSE 
 4. Térfigyelő rendszer kiépítése Polgárőrség 
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V. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
 
Kérdés, interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
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  
 
 
 


