
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
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, 

Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 
elnöke,  
Dinnyés Imre falugondnok, 

 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 
 

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása 
     Előadó: Polgármester 
 
2./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 
     Előadó: Tanyagondnokok 
 
3./ Falugyűlés előkészítése 
     Előadó: Polgármester 
 

 4./  Közfoglalkoztatási terv – 2010 
    Előadó: Polgármester  

 
5./  Az önkormányzat SZMSZ rendeletének módosítása 

Előadó: Jegyző 
 

6./  A köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző 

 
7./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
8./ Interpelláció 
 
9./ 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 
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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 jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet-

tervezetet a képviselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi-településfejlesztési, valamint 
az ügyrendi bizottság együttes ülésén megtárgyalta, és javasolja elfogadásra. Megkérde-
zem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kiegészíti-e? (1. sz. melléklet) 

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

válaszolok. 
 
Csáki Béla: a normatív támogatások csökkenése miatt jelentősen emelkedett az iskola és 

óvoda működési költségeihez való hozzájárulás összege, amelyet Jakabszállásnak kell át-
utalnunk. Ezt a koncepció készítésekor még nem tudtuk, sőt csak a napokban derült ki, 
hogy a működési költségekhez több mint 23 millió forintot kell hozzátennünk. A jelentős 
mértékű emelkedés miatt 2010-ben csak a legfontosabb eszközök pótlására és a legszük-
ségesebb karbantartási munkálatok elvégzésére tudunk keretet biztosítani.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadá-

sát. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2010. (II.15.) rendeletét 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  
 

 
II. NAPIREND: Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok működéséről 

 
Csáki Béla: a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló anyagot a képviselők megkap-

ták. Megkérdezem a két tanyagondnokot, hogy az anyagot kívánják-e kiegészíteni. (2.sz. 
melléklet) 

 
Polyák Tibor: az anyagot nem kívánjuk kiegészíteni. Várjuk a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Csankovszki Tibor: a tanyagondnoki szolgálatról és munkáról pozitív visszajelzést kapunk, 

tehát mindenképpen a lakosság megelégedésére szolgál.  
 
 Kérdésem annyi lenne, hogy a betegszállításnál van-e mérlegelés? Ki dönti el, hogy me-

lyik az a beteg, aki busszal is el tud menni az orvoshoz.  
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Polyák Tibor: nem igazán kell mérlegelni, mert ezek az igénylők elég súlyos betegek. Ők 
nem tudnak egyedül közlekedni, nagyrészük segítségre szorul. Van olyan cég, aki kimon-
dottan a betegszállítással foglalkozik, de azokat csak akkor veszik igénybe, ha mi nem 
tudjuk megoldani. 

 
 Jó lenne, ha mi is élvezhetnénk a betegszállítással járó előnyöket. Pl. előre vennék a bete-

geket, ugyanis, ha mi visszük, akkor ki kell várni a sort, pedig sokszor mi is időhöz 
vagyunk kötve.  

 
Dinnyés Imre: a betegszállító cégnek 3 nappal előbb kell jelezni az igényt, de az érintettek 

nem szeretik ezt a szolgáltatást, mert össze kell várni a betegeket és például egy 10 perces 
vérvétel esetén is csak délután érnek haza.  

 
Csáki Béla: a felmerült észrevételt jelezni fogom a kórház igazgatójának. Egyébként a beteg-

szállításra az utóbbi 2-3 évben növekedett meg az igény, amióta szétválasztották a mentő- 
és betegszállítást. Egy-két alkalommal fordult elő, hogy olyan személy is igénybe akarta 
venni a szolgáltatás, aki nem szorult rá, ez esetben a kérést elutasítottuk. Ilyenre is van 
példa, de nem ez a jellemző.   

 
Bodor Sándor: a betegszállításra nem lehet az OEP-től finanszírozást kérni? 
 
Csörszné Zelenák Katalin: alapfeladatként van benne a falugondnoki normatívában. Ennek 

összege úgy lett megállapítva valamikor, hogy minden munkanapra 100 km esik, tehát 
havi 2000 km-rel számoltak. Szinte mindenhol  az 1000-1500 km-be beleférnek, ennek el-
lenére évek óta hozzá kell tenni a falugondnoki normatívához.  

 
Bodor Sándor: a beteg dönti el, hogy a tanyagondnoknak szól vagy a betegszállító cégnek? 
 
Csáki Béla: igen. Minden érintett a sokkal kényelmesebb falugondnoki szolgáltatást veszi 

igénybe, a betegszállító céget csak akkor keresik a betegek, ha a tanyagondnokok nem 
tudják megoldani a szállítást. 

 
Polyák Tibor: első alkalommal általában a háziorvos jelzi az igényt, utána pedig a betegek.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: hol tart az országos ellenőrzés? Van-e valamilyen tapasztalat, 

és mi várható? 
 
Csörszné Zelenák Katalin: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal tavaly kezdte el az összes 

falu- és tanyagondnoki szolgálatot ellenőrizni. Az ellenőrzés során megnézik a dokumen-
tációt, az autót, megismerkednek a falu- és tanyagondnokokkal és kimennek területre, 
ahol 4-5  igénybe vevőt megkérdeznek a szolgálat működéséről. 

 
 Az eddigi tapasztalatok során azt állapították meg, hogy az összes szociális szolgálat kö-

zül ez a legköltséghatékonyabb, legpozitívabb és szinte mindenhol jól működik.   
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Falugondnoki Kalendárium zárt terjesztésű volt, vagy ebből 

lehet vásárolni is? 
 
Csörszné Zelenák Katalin: mindig 1000 példányban készül és ennek nagy része kiosztásra 

kerül. 
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Csáki Béla: gépkocsi cserére lehet-e majd pályázni? 
 
Csörszné Zelenák Katalin: sajnos tudomásom szerint nincs rá keret, így nem lesz pályázati 

lehetőség sem.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
  
Csörszné Zelenák Katalin: változatlanul azt tapasztalom, hogy itt Fülöpjakabon ez a szolgá-

lat jól és rendben működik. Én nyugodt szívvel elmondhatom, hogy egy hasznos és jó 
együttműködés van a tanyagondnokok, a település és az egyesület között. Sajnos van 
olyan település is, ahol nem úgy működik ez a szolgálat, ahogy kellene.    
 
A szövetség továbbra is biztosítja a tanyagondnok kollégáknak, hogy rálátással lehetnek 
más települések szolgálataira, ingyenes továbbképzéseken vehetnek részt, amelyek több 
szempontból is fontosak. Nagyrésze a napi munkában hasznosítható, de a munkakör betöl-
tésének is feltétele a képzéseken való pontgyűjtés.  
 

Csáki Béla: tapasztalatom szerint mindkét tanyagondnok munkájával az érintett lakosság 
elégedett. A legkülönbözőbb dolgokkal keresik meg őket, és segítenek azokon, akik erre 
rászorulnak.  

  
Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Tanyagondnoki szolgálatok működéséről szóló beszámoló 

elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
15/2010. Kt. számú határozata 
Az I. és II. tanyagondnoki szolgálatok  
működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és II. tanyagondnoki szolgálat 
működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

 
III. NAPIREND:  Falugyűlés előkészítése 

 
Csáki Béla: községünkben a Falugyűlés összehívására általában február végén március elején 

kerül sor. Ez az  Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az előkészítés során a fa-
lugyűlés helyét, időpontját, a meghívottak körét kellene meghatározni. Ezekben a 
kérdésekben kellene dönteni. Az én javaslatom március 1. hétfő, 17,00 óra? Mi erről a vé-
leményük, javaslatuk? 
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Minden képviselő egyetért azzal, hogy a falugyűlés időpontja 2010. március 1. (hétfő) legyen, 
helye a Teleház, és 17,00 órakor kezdődjön.  
 
Csáki Béla: meghívottak körét kikből állítsuk össze? Szükség van-e a szolgáltatók 

/DÉMÁSZ, DÉGÁZ, BÁCSVÍZ Zrt. képviselőinek/ meghívására?  
 
Csankovszki Tibor: nem tartom szükségesnek a szolgáltatók meghívását. Ha időnként egy-

egy kérdés fel is merül, arra sem tudnak érdemben választ adni.  
 
Csáki Pál: hulladékszállítással kapcsolatosan mindenképpen meg kellene hívni valakit. 
 
Csáki Béla: ez természetes, továbbá a Földhivatal vezetőjének is küldünk meghívót, mivel 

nagyon sok változás történt a tulajdoni lapok kiadásával kapcsolatosan. Van-e további kér-
dés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a Falugyűlés 2010 március 1-jei, 17,00 órai kezdettel történő 
megszervezését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
16/2010. számú határozata 
Falugyűlés megszervezése 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a falugyűlés időpontját 2010. március 1-jén, 17,00 

órára tűzi ki, melynek helye: Klubház-Teleház. 
 
NAPIRENDJE:  1./  Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi tevékenységéről, és a 

2010. évi tervekről, elképzelésekről 
                                2./     Egyéb kérdések, javaslatok 

 
 
 

IV. NAPIREND:  Közfoglalkoztatási terv – 2010 
 
 
Csáki Béla: a Közfoglalkoztatási tervről készült anyag ismertetésére felkérem Lovasné dr. 

Polyák Erzsébetet.   
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a szociális törvényben előírt kötelezettségnek megfelelően 

február 15-ig kell elfogadni a tárgyévre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a képviselő-
testületnek. Röviden ismertetném az írásos anyagot. (3.sz. melléklet) 

 
A közfoglalkoztatás finanszírozása a 2010-es évben is a bevonandók bérének és járulékai-
nak 5 %-a önkormányzati, 95 %-a központi költségvetési forrásból kerül biztosításra.   
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Csáki Béla: a legnagyobb probléma az, hogy vannak olyan jogosultak is, akikkel nem me-
gyünk semmire, mások viszont nagyon szívesen dolgoznának, de nem jogosultak a RÁT-
ra, így foglalkoztatni sem tudjuk.  

 
Csankovszki Tibor: előfordulhat, hogy év közben a központi finanszírozásra nem lesz ele-

gendő pénz? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: sajnos előfordulhat, de óvatosabb tervezéssel, és rövid idejű 

munkaszerződésekkel kivédhető, hogy plusz költségeket jelentsenek az önkormányzatnak.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a közfoglalkoztatási terv elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
17/2010. Kt. számú határozata 
Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete Fülöpjakab Község 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervét elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

V. NAPIREND:  Az önkormányzat SZMSZ rendeletének módosítása 
 

 
Csáki Béla: az önkormányzat SZMSZ rendeletének módosításáról készült tervezetet az ügy-

rendi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák 
Erzsébet Jegyző Asszonyt, hogy az anyagot kiegészít-e? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: csupán csak technikai jellegű módosításra volt szükség. Az 

SZMSZ-nek az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály szerint kötelező mel-
léklete a szakfeladat rend, melyet a 6-os számú melléklet tartalmaz. (4.sz. melléklet) 

 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat SZMSZ rendeletének módosítását. 
 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
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FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2010. (II.15.) rendeletét 

az önkormányzat SZMSZ rendeletének módosításáról   
 

 
VI. NAPIREND:  A köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása 

 
Csáki Béla: a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosításáról készült tervezetet az 

ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Lovasné dr. Po-
lyák Erzsébet Jegyző Asszonyt, hogy az anyagot kiegészít-e? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a módosítás oka, hogy 2010. január 1-jétől megszűnt a köz-

tisztviselők munkaruházati költségtérítés juttatása. Ezt a rendeletből (15. §.) kivettük, 
valamint a korábban megszűnt 13. havi juttatás (8.§.) került még kivételre. (5.sz. mellék-
let) 

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2010. (II.15.) rendeletét 

a köztisztviselők juttatásairól szól rendelet módosítása   
 
 

VII. NAPIREND:  Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy a Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzésére 370.678,-Ft összegű tá-
mogatást biztosítani szíveskedjenek. Ismertetem a kérelmet. (6.sz. melléklet) 

 
 Javaslatom forráshiány miatt a kérelem elutasítása. Van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Kiskunfélegyháza Város Polgármesterének anyagi támogatásra 

irányuló kérelmének elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
18/2010. Kt. számú határozata 
Kiskunfélegyháza Város Polgármesterének 
anyagi támogatásra irányuló kérelmének elutasítása  
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Polgármes-
terének anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában elutasítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) 
Csáki Béla: a BKM-i Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága azzal a 

kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy részükre anyagi támogatást biztosítani szí-
veskedjenek. Ismertetem a kérelmet. (7.sz. melléklet) 

 
 Javaslatom forráshiány miatt a kérelem elutasítása. Van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bi-

zottságának anyagi támogatásra irányuló kérelmének elutasítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
19/2010. Kt. számú határozata 
BKM-i Közgyűlés Természeti Katasztrófák 
Kárenyhítési Bizottságának anyagi támogatásra 
irányuló kérelmének elutasítása  

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BKM-i Természeti Katasztrófák 
Kárenyhítési Bizottságának anyagi támogatásra irányuló kérelmét forrás hiányában elutasítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: 2009.februárjában értékesítette az önkormányzat a 0235/168 hrsz-ú telephelyet. 

A 19/2009. Kt.sz. határozatban a képviselő-testület az értékesítést feltételekhez kötötte: 
-  az adás-vételi szerződés aláírására 2009. április 30-ig sor kerül. 

 - az ingatlanon megvalósítandó beruházás /fa pellet gyártó üzem/ az adás-vételi szerződés 
aláírását követő 1 naptári éven belül megkezdi az üzemelést.  

 A feltételek teljesítése nem történt meg, de a vevők továbbra is szeretnék a telket (az ak-
kori áron 250,-Ft/m2 + ÁFA összegért) a PELLET üzem megvalósítására megvásárolni. 
Az építési engedély engedélyezési eljárásához a terület tulajdonosától kell egy hozzájáru-
lás, ezért egy megállapodásban vételi jogot kérnének a képviselő-testülettől. A terület 
megvásárlására sikeres pályázat után kerülne sor.  

 
 A 19/2009. Kt.sz. határozat egy lejárt határozat, erre vételi jogot alapítani nem lehet. Át-

adom a szót Jegyző Asszonynak. 
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Ptk. szerint a vételi jog alapításával a cég azt éri el, hogy az 

önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezen az áron (250,-Ft/m2 + Áfa) értékesíti 
ezt az ingatlant nekik, viszont a fizetésre maximum 1 év haladékot adunk. Egy éven belül 
egyoldalú nyilatkozattal bármikor megszerezhetik ők a tulajdonjogot, melyben nekünk 
nincs semmilyen változtatási jogunk.  

 
Szénási Zoltánné: a vételi jog a vevőnek biztosít kedvezőbb feltételeket, és akár évekig is 

fenntarthatja a telket anélkül, hogy kifizetné.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a vételi jognak mi kötelezettjei vagyunk, ők jogosultjai.  
 
Polyák Tibor: sajnos nem tolonganak a telkekért, de azért jó volna, ha évekig nem húznák a 

telekvásárlást.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nekem az lenne a javaslatom, mivel a régi határozat már le-

járt, hogy a vevők írásban ismételten erősítsék meg vételi szándékukat, és akkor 
újratárgyalná a képviselő-testület, hogy értékesíti-e a telket vagy sem. Ha igen, akkor mi-
lyen áron.  

 
A képviselő-testület a 0235/168 hrsz-ú telek értékesítésével kapcsolatos vételi jog alapítását 
elnapolja, kéri a vevők vételi szándékának írásban történő megerősítést.  
 
4.) 
 
Csáki Béla: pénzügyi bizottsági ülésen már szó volt arról, hogy az egészségbiztosító finan-

szírozásán felül évente 1.166 eFt-ot fizetünk az orvosi ügyeletre. 2010. július 31-én 
letelik a közbeszerzés, ezért azt követően mindenképpen szeretnék mind anyagilag, mind 
pedig emberileg kedvezőbb ügyeleti ellátást biztosítani a lakosoknak. Ismertetem az ez 
ügyben készített előterjesztésem. (8.sz. melléklet) 

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Csáki Pál: hátránya, hogy Kecskemét messzebb van, mint Félegyháza, de szerintem ezt el-

lensúlyozza a magasabb színvonalú ellátás. Én támogatnám a Kecskeméti Társuláshoz 
való csatlakozást.  

 
Polyák Tibor: mi van akkor, ha a közbeszerzési eljárás után kedvezőbb feltételekkel műkö-

dik a kiskunfélegyházi háziorvosi ügyelet? 
 
Csáki Béla:  az intézmény igazgatója arról is biztosított, ha Kiskunfélegyházán jobb pozíciót 

tudunk elérni visszamondhatjuk a csatlakozási szándékot.  
 
Bodor Sándor: ha csatlakozunk Kecskeméthez, és véletlenül a lakos a Félegyházi ügyeletre 

megy, akkor ott ellátják-e vagy továbbküldik? 
 
Csáki Béla: ellátni ellátják, csak legfeljebb mondják a betegnek, hogy nem ehhez az ügyele-

ti rendszerhez tartozik.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a Kecskeméti Ügyeleti Ellátáshoz való csatlakozást. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
20/2010. Kt. számú határozata 
Kecskeméti ügyeleti ellátáshoz való csatlakozás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kérje a Kiskunfélegyházi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulását ahhoz, hogy Fü-
löpjakab Község 2010. július 31-gyel kiváljon  a Kiskunfélegyházi Központi Háziorvosi  
Ügyeleti Társulásból. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdjen a Kecskeméti Kistérségi 
Társulás vezetőjével a kecskeméti ellátási körzethez való csatlakozásról 2010. augusztus 1-
től.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 

VIII. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 

1.) 
Csankovszki Tibor utána lett-e nézve, hogy az óvoda-bölcsőde programnak milyen feltételei 

vannak, 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. Fülöpjakab lélekszámából adódóan és abból, hogy Kunszálláson van bölcsődei 
csoport kialakítva, én úgy gondolom, hogy az egyik nagy probléma a település nagysága, 
tehát nálunk nem lenne meg az 5 fő évente. A másik nagy gond pedig, hogy költségveté-
sünkből sajnos nem tudjuk biztosítani a kialakítással járó költségeket.    

 
Csáki Béla: 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  


