
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2010. március 1-jén 1700 órai kezdettel megtartott 
falugyűlésről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester 
    Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
  Bakró Tibor, Polyák Tibor, Szénási  Zoltánné képviselők, 
   Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Fülöpjakab lakossága részéről kb. 20 fő, 
  Szabó Imre falugazdász. 

  
  
Napirend: 
 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi tevékenységéről, és a 2010. évi tervekről, 
elképzelésekről 
       

2./  Egyebek 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, majd a gyűlést megnyitja. 
 

 
 
I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi tevékenységéről, és a 2010. évi 

tervekről, elképzelésekről 
 

 
 
Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2009. évi 
tevékenységről, valamint a 2010. évi terveinkről, elképzelésekről.  
 
Képviselő-testület: 
 
Az elmúlt évben is változatlan összetétellel dolgozott képviselő-testület. A tervezett 11 ülés 
mellett volt néhány rendkívüli is. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.  
 
Szociális bizottság minden testületi előtt ülésezett, ahol a tagok megtették javaslataikat, a többi 
bizottság viszont csak szükség esetén ült össze. A bizottságok munkájára már nem igazán 
jellemző az aktivitás, egyre többet lazítanak, és előfordult az is, hogy határozatképtelenség miatt 
elmaradt. Kérném az érintetteket, hogy vegyék komolyabban ezt a feladatot is.  
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Polgármesteri Hivatal 
 
A Hivatali dolgozók változatlan létszámmal végzik munkájukat. Nagyon sok egyéb, nem a 
munkakörükhöz tartozó feladatot is ellátnak pl. pályázatírás, rendezvények lebonyolításában való 
részvétel stb. Én úgy érzem, a kollégák jól végzik a munkájukat, segítőkészek és megtalálják az 
ügyfelekkel a közös hangnemet.  
 
A CÉDE pályázaton nyert összegből felújításra került a Közösségi Ház. Nyílászáró cserére, 
tapétázásra, és gázkonvektorok  javítására került sor.  
 
 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
A Jakabszállással létrehozott társulás jól működik, az irányítását a 3-3 főből álló Társulási Tanács 
végzi. Kezdetben a társulások normatívája igen jó volt, mára viszont az oktatás finanszírozása 
folyamatosan csökken. A 2010-es költségvetésben 23 millió forint kiegészítést kellett az 
oktatáshoz tenni és ezen felül van még az iskola helyi fenntartása, energia és karbantartási 
költsége.  
2009-ben jelentős karbantartási munka került elvégzésre az óvodánál és az iskolánál is. 
Nyílászárók, tetődeszkák festése, illetve cseréje. Ehhez jelentős támogatást kaptunk a helyi 
Biogazdáktól és Uhrin Pál vállalkozótól, ezúton is köszönjük nekik.  
 
Az iskolai közös pályázatok közül a nyílászárócsere, illetve fűtéskorszerűsítés pályázatunk nem 
nyert. A TÁMOP-on nyert kompetencia alapú oktatásra nyert pályázati erő felhasználása zajlik, a 
TIOP-os digitális táblás nyertes pályázatról viszont továbbra sem tudunk.  
 
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. Az orvosi rendelő 
felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk az eszközöket pótolni, illetve szinten tartani. 
Személyi változás nem történt, tájékoztatásként viszont szeretném elmondani, hogy a Doktor Úr 
az interneten hirdeti praxisát.  
 
A központi orvosi ügyeleti ellátás továbbra is jelentős kiadást jelent az önkormányzatnak, évente 
1.200 eFt-ot. A feladatot ellátó Emergency Service Kft. megbízása 2010. július 31-ig szól, ezt 
követően viszont szeretnénk egy olcsóbb és színvonalasabb ügyeleti ellátást. Ez ügyben 
felkerestem a Kecskeméti Kistérség vezetőjét, hogy fogadnák-e Fülöpjakabot. Tájékoztatása 
szerint ennek elvi akadálya nincs. A szomszédos települések vezetőinek és a háziorvos 
véleménye is az, hogy a kecskeméti ügyeleti ellátás magasabb színvonalú, mint a 
kiskunfélegyházi. Ezzel szemben viszont az áll, hogy a távolság duplája, mint a kiskunfélegyházi 
ellátás helyszíne. Ha ezzel kapcsolatosan van véleményük, szívesen meghallgatjuk.  
 
A negatívumok ellenére Fülöpjakabon zavartalan volt a háziorvosi ellátás. 
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Szociális ellátások 
 
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. 
Sajnos az igénybevevők köre nem túl magas, sőt mi több csökkent, a házi segítségnyújtás 
lehetőségével pedig még a rászorulók sem élnek. 
 
Szintén kötelező feladat a gyermekjóléti szolgálat, melynek működéséhez eddig az 
önkormányzatnak nem kellett hozzájárulnia, 2010-től viszont évi 340.000,-Ft. plusz kiadást 
jelent.  Ezt a munkakört 2010. januárjától Vereb István látja el, heti 1 alkalommal (csütörtökön) 
van Fülöpjakabon.  
 
A szociális ellátásokhoz tartozik a tanyagondnoki szolgálat működése is, amelynek fontossága 
nem vitatható. Folyamatosan nőnek a feladatok a betegszállítástól kezdve, az ebédszállításig. 
 
A szociális ellátások összege nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Bizonyos 
ellátási formák esetében – pl. lakásfenntartási támogatásnál – a kifizetések egy részét vissza 
tudjuk igényelni.  
 
 
Város- és községgazdálkodás 
Közvilágítás:  
 
Ez szintén egy belterületet érintő szolgáltatás. Terveink közt szerepelt az Izsáki úton, az új 
lakóövezetig a közvilágítás bővítése. Sajnos ezt a szűkös költségvetésünk miatt nem tudjuk 
megvalósítani.   
 
 
Hulladékkezelés: 
 
A hulladékszállítást 2008. októbere óta a Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft. végzi. A 
szolgáltatással nem vagyunk megelégedve, több esetben történt, hogy összetörték a konténert, 
vagy csak félig ürítették ki a kukákat, ezenkívül folyamatos és indokolatlan áremelést 
tapasztalunk. A problémákat folyamatosan jelezzük a Kft-nek, de sajnos minőségi javulást nem 
tapasztalunk.  
 
 
Folyékony hulladékkezelés: 
 
A Bácsvíz ZRt. látja el ezt a feladatot úgy, hogy egy vállalkozóval köt szerződést, aki 
ténylegesen ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállalkozó Csíkos Ferenc. Sajnos olyan ára van a 
szennyvízszállításnak, hogy csak az önkormányzat intézményei szállítatnak a vállalkozóval.  
 
Földutak karbantartása 
 
Sajnos nem tudjuk mindig, maradéktalanul megoldani a földútjavítást, illetve hóeltakarítást. 
Tudom, hogy a lakosság nem mindig elégedett, de ennek anyagi okai is vannak. Erre a feladatra 
is kevesebb pénz jut.    
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Temető üzemletetése 
 
A temető egyházi tulajdonú, de az önkormányzat kezelésében van, gondozását közhasznú 
munkásokkal oldjuk meg. Testületi üléseken többször felmerült már az urnafal kialakítása, ezért 
ha ezzel kapcsolatosan van vélemény, javaslat, kérem mondják el.  
 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz-ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az uniós tagság felé haladva 
a vízminőségre egyre komolyabb, illetve keményebb szabályok vonatkoznak. Sajnos jelentős 
változás nem történt. Vizünk vastartalma és arzéntartalma továbbra is a kritikus határnál van. A 
vastalanítás az ivóvízminőség-javító programmal talán 2011-ben megoldódik.  
 
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 elkészítése.  
 
 
Falunap 
 
Az elmúlt év legnagyobb rendezvénye a nyár elején megtartott Falunap volt. Köszönöm a 
lebonyolításban résztvevő személyeknek és szervezeteknek  a munkáját.  
 
Civil szervezetek 
 
Sajnos az elmúlt években az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudta anyagilag támogatni 
a civil szervezeteket, ennek ellenére a községi rendezvényeken aktívan részt vettek, és mindegyik 
szervezte az adott ünnep programját. A képviselő-testület nevében is szeretném megköszönni a 
munkájukat.  
 
 
2010. évi beruházások, pályázatok: 
 

 Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér”  és a „Községi Szabadidő park”  
kialakításának megvalósítása. 

 Nagyon szűkreszabottak a lehetőségeink, de az új – Mátyás király utca – csomópontját 
szeretnénk a tavasz folyamán kiépíteni.  

 LEADER program keretében a civil szervezetek nyújtottak be pályázatokat: 
- Teleház felújításra az Alfa ’94 Szabadidős Klub 
- Sportöltöző felújítására az FSE 
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- Térfigyelő rendszer kiépítésére pedig az Polgárőrség.  
- Önkormányzatunk a LEADER program keretében a 2010. évi Falunapi 

programokra nyújtott be pályázatot.  
- 2009-ben beadott kerékpárút pályázatunkat elutasították, megfellebbeztünk, de 

azóta nem tudunk semmit a pályázatról.  
 

Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom a szót, Szabó Imre falugazdásznak. 
 
 
II. NAPIREND: Egyebek 
 
Szabó Imre (falugazdász): néhány fontosabb határidőről szeretném tájékoztatni a lakosokat: 
 

 Monitoring jelentési kötelezettség van március közepéig. Ez azokat a személyeket érinti, 
akik az elmúlt 1-2 évben telepítettek erdőt. 

 Március 20-a az őstermelői igazolvány meghosszabbításának határideje. Ez esetben a 
megújítás január 1-től visszamenőlegesen érvényes.  

 A területalapú támogatás beadásának határideje május 15-e környékén lesz. A támogatás 
100 %-ban ÚNIÓ-s és Nemzeti /történelmi bázis/ részből áll.  

 
Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Bakró Tibor: a postapartner programról van-e bővebb információ? 
 
Csáki Béla: a postapartner program lényege, hogy vállalkozók, önkormányzatok részére  
kiszervezik a kis postákat  A mi postánk ismételten meg van hirdetve, mert az első körben lévő 
pályázó a felajánlott feltételeket nem fogadta el, így nem vállalta a posta működtetését.   
 
Vakulya Imre: mikorra tervezik az urnafal elkészítését? 
 
Csáki Béla: nincs konkrét határideje, elsősorban azért vetettem fel, hogy a lakosság támogatja-e 
az ötletet. Ha van ezzel kapcsolatos javaslat, kérem mondják el. 
 
Csányi Istvánné: én támogatom a gondolatot, hiszen a temetésnek ez a formája sokkal olcsóbb. 
Sajnos az embereknek egyre kevesebb pénze van, így biztosan lenne igény az urnafalra. 
 
Drozdik Béla: a Templom utca végén most végzik a közvilágítási vezetékek újjáépítését. A 
kérdésem az lenne, hogy plusz lámpa elhelyezését kérhetnénk-e? 
 
Csáki Béla: a kérelmet írásban kell benyújtani az önkormányzathoz, és a képviselő-testület dönt 
a kérdésben.  
 
Drozdik Béla: mikor fizetik az aszálykár támogatást? 
 
Szabó Imre: tudomásom szerint az érintettek március 15-ig kapnak kifizetési határozatot és ezt 
követően kerül sor a támogatások kifizetésére.  
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Polyák Tibor: nagyon sok tanyánál okoztak kárt az őzek. A vadkárt kinek kell jelenteni? 
 
Szabó Imre: ahhoz a Vadásztársasághoz kell fordulni és bejelenteni a kárt, aki az adott területen 
gyakorolja a vadászati jogokat. Vadkárt csak akkor lehet kérni, ha a kárt azonnal jelezték, 
valamint a védekezés érdekében a szükséges intézkedéseket megtették.   
 
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Ha, nincs köszönöm a részvételüket, megjelenésüket, a falugyűlést berekesztem.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Csáki Béla                 Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
 polgármester                    jegyző 

 
 


