
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 20-án 15 

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

Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
 Balogh Zoltán, a BÁCSVÍZ Zrt. képviseletében,  
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 
      Előadó: Polgármester 
 
2./ A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében önkormányzati 

társuláshoz való csatlakozás 
 Előadó: Polgármester 
 

3./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról. 
     Előadó: Jegyző 
 
4./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
5./ Interpelláció 
 
6./ Beszámoló a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban részesülők 

helyzetének felülvizsgálatáról 
  Előadó: Jegyző 
 
7./ 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, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
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I. NAPIREND:  Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
  

Csáki Béla: az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült 
előterjesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-
településfejlesztési, valamint az ügyrendi bizottság együttes ülésen megtárgyalta, és 
javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az 
anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

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

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

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2010. (I.20.) ök. sz. rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről a 2/2009. (02.11.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 

az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
 
 

II. NAPIREND: A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása 
érdekében önkormányzati társuláshoz való csatlakozás 

 
Csáki Béla: a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtásáról készült tájékoztatást, 

illetve előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót Balogh Zoltán úrnak. 
 
Balogh Zoltán: az ivóvízminőség-javító program az Európai Únióhoz való csatlakozás 

kapcsán vált szükségessé. Minden településen az Európai normáknak és határértékeknek 
megfelelő ivóvizet kell biztosítani. Fülöpjakabon a kifogásolható tényező az arzén magas 
tartalma, ezenkívül a vas és a mangán is jellemzően előfordul, de ez csak a víz 
élvezhetőségét rontó tényezőként szerepel. A vas-, illetve a magántalanításra 2015-ig lesz 
kötelezés.  

 A BÁCSVÍZ ZRT. szolgáltatási területén 25 település kötelezett az ivóvízminőség-
javításra. Fülöpjakabon a problémára két megoldást vizsgáltak a tervezők az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányok során: 

 - önálló vízbázis felhasználása és tisztítási technológiája helyben,  
 - távvezetéken történő vízellátás. 
 A BÁCSVÍZ Zrt. Fülöpjakab esetében a távvezetéken történő vízellátást javasolja, illetve 

támogatja. A regionális vízellátó rendszer központja Kiskunfélegyháza, melyhez 
csatlakoznak a környező települések: Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora, Fülöpjakab és 
Aladár-hegy.  

 Az elvi vízjogi engedélyes tervek elkészültek, amelyek több változatban tartalmazzák a 
hatósági engedélyes terveket. A következő lépés a részletes megvalósíthatósági tanulmány 
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elkészítése. Ahhoz, hogy ezt a tervezők el tudják készíteni szükséges a települések 
társulása és a társulási megállapodásban rögzítettek alapján tudják meghatározni, hogy 
milyen önrészt kell vállalni az egyes településeknek. A tulajdonosi önkormányzatok 
döntése alapján az önrészt a BÁCSVÍZ Zrt. biztosítja a települések részére. A Társulásból 
a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után is bármikor ki lehet lépni, de az 
azzal jár, hogy felborítja a projektcsoportot. 

 
Csáki Béla: az elhangzottakat annyiban egészíteném ki, hogy a távvezetéken történő 

vízellátás során a településen egy magastározó kerül létesítésre. Ez mindkét megoldásnál 
tervezve van. A távvezeték az autópálya csomópontig elkészült innen kell tovább hozni 
Fülöpjakabra.    

 
Balogh Zoltán: az idei évben a távvezeték kiépítése valószínűleg az autópályáig megtörténik 

és gyakorlatilag csak onnan kell továbblépnünk.  
 
Polyák Tibor: Fülöpjakabnak egyik sűrűbben lakott része a Jakabi hegy. Ha ott jön el a 

vezeték, akkor esetleg ők rácsatlakozhatnak-e?  
 
Balogh Zoltán: az elvi vízjogi engedélyes tervek már elkészültek, szerintem ezen már 

változtatni nem lehet. Ez esetben olyan megoldás lehetséges, hogy a kiviteli tervekben 
szerepeltetni kellene ezeket a külterületi részeket. 

 
Csáki Béla: a társulás létrehozása a pályázat benyújtásáig, illetve a támogatás elnyeréséig 

anyagi kötelezettséggel nem jár. A társulás alapító vagyonát, 1.000.000,-Ft-ot a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium biztosítja. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása 

érdekében önkormányzati társuláshoz való csatlakozást. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  
1/2010. Kt. sz. határozata 
A Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása 
érdekében önkormányzati társuláshoz való csatlakozás 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Fülöpjakab Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kék-víz Észak Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, valamint 
az Alapító Okiratát elfogadja. 

2. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla 
polgármestert a Társulási megállapodás aláírására, amennyiben a Bácsvíz Zrt. – 
Közgyűlési döntése alapján – a megvalósításhoz szükséges önerőt, illetve a társulás 
működési költségei biztosítását átvállalja.  
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Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Csáki Bélapolgármester 
 

 
III. NAPIREND: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról 

 
Csáki Béla: a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló anyagot a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (3.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az anyagot kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre 

válaszolok.   
 

Csankovszki Tibor: a DAR Államigazgatási Hivatalnak továbbra sincs törvényességi, 
ellenőrzési joga az önkormányzatok felett, a jegyzőkönyveket viszont mindig megküldjük. 
Ez milyen célból történik, illetve mi a jelentősége? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az Államigazgatási Hivatal nem jogkörében eljárva, hanem a 

jó kapcsolatra való tekintettel nyújt segítséget. Ezt viszont csak akkor tudja megtenni, ha 
tájékoztatjuk őket arról, hogy mi is történik a községben.  

 
Polyák Tibor: az elmúlt évben 12 pályázat került beadásra. Ez mind a hivatalban készült? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az IKSZT pályázat beadásánál próbálkoztunk pályázatíró 

szervezet bevonásával, de nem igazán lett könnyebb a helyzet, ezért a többi pályázatot, 
már a gazdálkodó kolléganő készítette. 

  
 A pályázatíró irodáktól, ha csak a pályázat minőségbiztosítását, azaz a helyben megírt 

pályázat átnézését, véleményezését rendeljük meg, az is 100 ezres nagyságrendű összeg 
(az óradíj 10.000,-Ft/óra). 

 
Csáki Pál: az IKSZ esetében a pályázatíró cég tett valamilyen észrevételt? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, hasznosítható anyagokkal láttak el bennünket.  
 
Polyák Tibor: a pályázatok készítője a plusz munkáért valamilyen juttatást kapott-e? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a tavalyi évben a béren kívüli juttatások (üdülési csekk) 

keretén belül honoráltuk a plusz munkáját.    
 
Csáki Béla: a pályázatok elkészítése igen nagy feladat, mely hozzáértést, körültekintést és 

igen nagy plusz munkát igényel. A pályázatok többségét Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi 
gazdálkodó és a Jegyző Asszony készítette. A képviselő-testület nevében is szeretném 
megköszönni a pályázat készítésében résztvevő személyek munkáját.  

 
Összességében én azt gondolom, hogy a hivatal munkájával a lakosság elégedett. Az 
ügyintézők is, és a Jegyző Asszony is készséggel állnak az ügyfelek részére. A hivatali 
munkán kívül aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken, melyet ezúton is szeretnék 
megköszönni.  
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 Szavazásra terjesztem elő a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2/2010. Kt. sz. határozata 
a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

IV. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
 
Csáki Béla: a településőr foglalkoztatásával kapcsolatos előterjesztést a képviselők 

megkapták. Ezzel kapcsolatosan mi a vélemény, javaslat? (4.sz. melléklet) 
 
Bodor Sándor: támogatom a pályázat benyújtását. 
 
Csankovszki Tibor: egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Csáki Béla: azt kellene még eldöntenünk, hogy a településőr foglalkoztatására melyik 

támogatási formát jelöljük meg? 
 
Bodor Sándor: ha két személyre nyújtunk be pályázatot, akkor a javaslatom, hogy az 

egyiknél a támogatási formát közcélú foglalkoztatottként, a másiknál pedig nem 
közcélúként jelöljük meg. 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja Bodor Sándor képviselő javaslatát. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a településőr alkalmazásának támogatására irányuló 

Támogatási Megállapodás benyújtását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
3/2010. Kt. sz. határozata 
Településőr támogatására irányuló 
Támogatási Megállapodás benyújtása 
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H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 2 fő 
településőr alkalmazásának támogatására irányuló Támogatási Megállapodás benyújtására, 
aláírására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz. 
Az alkalmazás formája:  

1. közcélú munkavégzés keretében 1 fő, 
2. nem közcélú munkavégzés keretében 1 fő. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága gépjárműfecskendő beszerzéséhez 

pályázatot nyújtott be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. Azzal a 
kéréssel fordulnak a működési területükön lévő önkormányzatokhoz, hogy az önrészhez 
anyagi lehetőségekhez mérten támogatást biztosítani szíveskedjenek. 

 
December elején került sor „a társadalmi és egyéb szervezetek részére nyújtott 
támogatások pénzügyi ellenőrzésére”. Ennek során hiányolták az Önkormányzat által 
nyújtható – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatásokról szóló szabályzatot. 
Elkészítésére 2010. április 30-ig kaptunk határidőt, továbbá a 2010. évi költségvetésünket 
sem ismerjük, ezért most javasolnám a döntés elnapolását.  Mi a vélemény, javaslat? 
 

A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy Kiskunfélegyháza Város 
Tűzoltóságának anyagi támogatásra irányuló kérelmét elnapolja. A 2010. évi költségvetés és a 
Szabályzat elkészítése után a kérelmet újratárgyalja. 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy a településen művészetoktatást tanuló gyerekek munkájához 
anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. Az előző kérelemnél említettek miatt a 
javaslatom a döntés elnapolása. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény anyagi támogatásra irányuló kérelmét elnapolja. A 2010. évi költségvetés és a 
Szabályzat elkészítése után a kérelmet újratárgyalja.  
 
4.) 
Csáki Béla: a Mátyás király utca csomópont kialakítására több árajánlatot kértem. A 

kialakítás során 50 méter utat építenek ki teljesen.  
- A Magyar Közút Kht.: 3.818.000,-Ft 
- Soltút Kft.: 4.196.000,-Ft 
- ÚT-ÉP-KER Kft.: 6.853.000,-Ft, ajánlatában viszont a 302 méter hosszú 

útalap is benne van. 
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A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozik, hogy a Mátyás Király utca csomópont 
kialakítását a 2010-es évi költségvetésbe betervezik, és a munkálatok elvégzésével az ÚT-ÉP-
KER Kft-t bízza meg.  
 
 

V. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 
 

1.) 
Csankovszki Tibor: 1-2 lakossági igény lenne az óvoda-bölcsőde programra. Ennek mik a 

feltételei, és a kialakítás milyen költségekkel jár? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ha egy településen nincsen bölcsőde, akkor ott szervezhető 

óvoda-bölcsődés csoport. Annak a maximális létszáma 20 fős lehet, és abból maximum 5 
kisgyerek lehet 2-3 év közötti. A feltételeket a jogszabályban meghatározottak szerint kell 
kialakítani. 

 
Csáki Béla: költségvetés készítéséig utánanézzünk a költségeknek, és hogy milyen feltételek 

szükségesek a kialakításhoz.  
 
 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  
 
 
 


