
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 17-én 15 

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

képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Bakró István temetkezési vállalkozó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ Beszámoló a temető 2009. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatásról 
      Előadó: Jegyző 
 
2./ A hatályos rendeletek felülvizsgálata 
    Előadó: Jegyző 
 
3./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
 Előadó: Jegyző 
 
4./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 
5./ Interpelláció 
 
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. Cseri József és Szénási Zoltánné képviselők jelezték, hogy a 
mai ülésen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket meg-
tárgyalni, 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: Beszámoló a temető 2009. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgál-
tatásról 
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Csáki Béla: a temető 2009. évi üzemeltetéséről, és a temetkezési szolgáltatásról szóló anya-
got a képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, 
és Bakró István vállalkozót, hogy az írásos anyagot kiegészíti-e? (1, 2,. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2009-ben a temető üzemeltetésével kapcsolatos kiadások alul 

maradtak a bevételekkel szemben. Az elmúlt évben 7 új sírhelyváltás, és 19 újra váltás 
történt. Véleményem szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy a tavalyi évben a 
közmunka programban foglalkoztatott személy segítséget nyújtott abban, hogy ősszel, 
„Mindszentek környékén” több érintettet figyelmét felhívta a sírhely újraváltásra.  

 
 A tavalyi évhez képest a rezsiköltségnél jelentős mértékű csökkenést mutat a hulladék-

szállítás díja. Ez annak köszönhető, hogy csak az önkormányzat jelzésére ürítik a temető-
ben lévő konténereket.  

 
Bakró István: annyiban szeretném az anyagot kiegészíteni, hogy a tavalyi évben volt egy 

ÁNTSZ ellenőrzés, amely során előírták, illetve javasolták, hogy a raktárhelyiségben ke-
rüljön elhelyezésre egy asztal, néhány szék, egy fogas és egy kézmosó.  

 
Csáki Béla: szekrényt és kézmosót már vittünk ki, a székek és asztal kiszállítását is megold-

juk. Ezenkívül az ellenőrzés során hiányolták még a nyitvatartási rend kifüggesztését. 
Községünkben 0-24 óráig nyitva van a kapu, akkor ezt így kell kiírnunk? 

 
Bakró István: igen. A környező településeken is éjjel-nappal nyitva van a kapu, és így van 

kiírva. 
 
Csáki Béla: lecseréltettük a kismegszakítót nagyobbra, azóta a hűtővel van-e probléma? 
 
Bakró István: nincs. 
 
Csáki Béla: ha a bevételek alakulása ilyen kedvező marad, akkor jó lenne a ravatalozó elé 

egy nyitott, fedett teraszt építeni, valamint az urnafalat megvalósítani. Többször felmerült 
már – és a falugyűlésen is támogatták - az urnafal építésének lehetőségét. Mi a tapasztalat, 
van-e rá igény a faluban? 

 
Bakró István: a hamvasztásos temetés sokkal olcsóbb, szinte felébe kerül, mint a koporsós és 

egyre nagyobb igény van rá. Urnasírhely kialakítására nagyon sokféle elképzelésem van. 
Véleményem szerint Fülöpjakabon nagyon megfelelne, és praktikus is lenne a piramissze-
rű kialakítás egy kicsi kerttel. Ehhez hasonló van Jászszentlászlón és Gátéron is. Az el-
képzelésekben és a hely kialakításában, ha úgy gondolják, szívesen segítek. 

 
Polyák Tibor: javasolnám, hogy ha lesz rá lehetőség, akkor az idén is a közmunkaprogram 

keretében alkalmazott személy segítségét vegyük igénybe, a temetőbe látogatók felhívásá-
ra.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a temető 2009. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatás-
ról szóló előterjesztés elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
28/2010. Kt. számú határozata 
a temető 2009. évi üzemeltetéséről, 
a temetkezési szolgáltatásról szóló előterjesztésről 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a temető 2009. évi üzemeltetéséről, a temetkezési 
szolgáltatásról szóló előterjesztést elfogadja.  

 
 
 
II. NAPIREND: Hatályos rendeletek felülvizsgálata 
 

Csáki Béla: a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról készült előterjesztést a képviselők meg-
kapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyzőnek.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: mivel az anyag ülés előtt került kiosztásra, ezért röviden szó-

ban is ismertetném. (3. sz. melléklet) 
  
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfo-
gadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2010. számú határozata 
a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előter-
jesztést elfogadja.  
 
 

III. NAPIREND: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Csáki Béla: a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést a 

képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: röviden szóban is ismertetem az írásos anyagot. (4.sz. mellék-

let) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását.   
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2010. számú határozata 
A Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak megválasztása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi országgyűlési választások-
ra a Szavazatszámláló Bizottságokat a következő tagokkal állítja fel:  
 
0001. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
   Pöszmet Jánosné 
  Kisné Nagy Anikó 
  Oroszi Tibor 
 
        Csankovszki Márta 
  Gáspár Imre 
 Jegyzőkönyvvezető: Juhász Jánosné 
    
0002. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagja: 
  Lovas János Imréné  
  Seres Istvánné 
  Némedi-Vargáné Soós Rita Cecília 
  Kovácsné Fehér Éva 
  Nagy Mihály 
   
  Cseriné Lovas Éva 
  Endre János, 
  
 Jegyzőkönyvvezető: Szász Józsefné 

 
 
IV. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület úgy nyilatkozott, hogy a 0235/168 

hrsz-ú telephelyet továbbra is értékesíti a PELLET ENERGY KFt. részére, és hozzájárul a 
vételi jog alapításához,  de kérik a kérelem írásba foglalását. Az írásos kérelem megérke-
zett, ezért ismételten kérdezném ezzel kapcsolatban a képviselők véleményét, javaslatát. A 
vételi jog alapítását 1 évre kérnék.  

 
Polyák Tibor: sajnos nem tolonganak a telkekért, de azért jó volna, ha évekig nem húznák a 

telekvásárlást. Valamiféle biztosítékot, „bánatpénzt” nem köthetünk ki? Ha ez nem meg-
oldható, akkor pedig a szerződés aláírásának határidejét még ebben az évbe határozzuk 
meg. 
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Csáki Pál: ezzel kapcsolatosan én is így nyilatkozom. 
 
Bodor Sándor: továbbra is hozzájárulok a telephely értékesítéséhez és véleményem szerint a 

pályázat függvényében rövid időn belül (1 év) eldől, hogy megvásárolják a telket vagy 
sem.  

 
Bakró Tibor: egyetértek az elhangzott véleménnyel. 
 
Csáki Béla: az én javaslatom is az lenne – mivel már elég régóta húzódik ez az ügy -, hogy az 

adás-vételre még ez évben kerüljön sor.  
 
Lovasné dr Polyák Erzsébet: a határidőt meg lehet határozni 2010. december 31-ig is, ez 

esetben a vételi jog alapításáról szóló megállapodást is, ehhez az időponthoz igazítjuk.  
 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 0235/168 hrsz-ú 3099 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan 

250,-Ft + ÁFA/m2 áron történő értékesítését.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2010. Kt. számú határozata 
A fülöpjakabi 0235/168. hrsz-ú  
3099 m2 telephely értékesítése 

 
HATÁROZAT 

 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a PELLET ENERGY  

Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kálvária u. 26., képviseli: Dajbukát László) vételi ajánlatát, és 
értékesíti a Fülöpjakab 0235/168 hrsz-ú, 3099 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingat-
lant 250,-Ft + ÁFA/m2 áron az alábbi feltétellel: 

- az adás-vételi szerződés aláírására 2010. december 31-ig sor kerül. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásá-
ra. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 0235/168 hrsz-ú 3099 m2 alapterületű önkormányzati 

ingatlanon vételi jog alapítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
32/2010. Kt. számú határozata 
A fülöpjakabi 0235/168. hrsz-ú  
Ingatlanon vételi jog alapítása 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Fülöpjakab Községi Önkormányzat képviseletében eljárva megállapodást kössön a Pel-
let Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6100 
Kiskunfélegyháza, Kálvária u. 26., adószám: 14636132-2-08, képviseli Dajbukát László Le-
vente ügyvezető) vételi jog alapításáról az önkormányzat tulajdonában álló Fülöpjakab 
0235/168 helyrajzi számú 3099 m2 alapterületű telephely megjelölésű ingatlan vonatkozásá-
ban.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: 2009. november 25-i testületi ülésen a képviselő-testület a Fülöpjakabi Polgárőr-

ség Közhasznú Egyesület részére, tanyavédelmi feladatok ellátására 1 évre havi 5.000,-Ft 
üzemanyag támogatást állapított meg, mely a Rendőrség részére továbbításra kerül. Ezt 
viszont pénzügyileg nem tudjuk lebonyolítani, mert a Rendőrség társadalmi szervezettől, 
azaz a Polgárőrségtől nem fogadhatja el a pénzt, ezért szükséges a 171/2009. Kt.sz. hatá-
rozat visszavonása. A pénzátadást úgy tudjuk lebonyolítani, hogy egy szerződésben az 
önkormányzat a Rendőrség részére anyagi támogatást biztosít elszámolási kötelezettség 
mellett. Ismertetem a szerződés-tervezetet.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 171/2009. Kt.sz. határozat visszavonását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
33/2010. Kt. számú határozata 
A 171/2009. Kt.sz. határozat visszavonása 

 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgárőrség anyagi támogatásá-
ra irányuló 171/2009. Kt.sz. határozatát visszavonja.  
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a BKM-i Rendőr-főkapitányság részére évi 5.000,-
Ft/hó összegű támogatás megállapítását.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
34/2010. Kt. számú határozata 
Rendőrség részére anyagi támogatás 
megállapítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a BKM-i Rendőr-főkapitányság részére, elszámolási 

kötelezettség mellett, 2010. április 01-től 2011. március 31-ig 5.000,-Ft/hó összegű támoga-
tást biztosít a körzeti megbízott által tanyavédelmi feladatok ellátása céljára.  

A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2010. évi költségvetésének „Egyéb 
támogatások terhére” biztosítja.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. településünkön évente egy lomtalanítási 

napot tart, melynek időpontját az önkormányzat határozhatja meg. Ezzel kapcsolatosan 
kérném a javaslatokat.  

 
Polyák Tibor: én közvetlenül a búcsút megelőző pénteki napot, augusztus 13-át javasolnám. 
 
Bodor Sándor: én inkább az 1 héttel korábbi augusztus 6-át. 
 
Csáki Béla: további vélemény, javaslat? 
 
A képviselők többsége úgy nyilatkozott, hogy a lomtalanítás időpontja 2010. augusztus 6-a 
legyen.  
 
 
4.) 
Csáki Béla: a Magyar Védőnők Egyesülete idén ünnepli fennállásának 95. évfordulóját. Ez 

alkalomból arra kérik az önkormányzatokat, hogy a jubileum alkalmával gondoljanak a 
védőnő kollégákra és teremtsenek módot elismerések átadására. 

 A díjak és elismerések adományozására  
 - Semmelweis Ignác születése napja, 
 - Batthyány-Strattmann László születése napja, 
 - március 15-e, illetve 
 - kiemelkedő szakmai esemény alkalmából, a 2010. június 14-én megrendezésre kerülő 

VÉDŐNŐK NAPJA alkalmából kerülhet sor.  
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 Szekeresné Szabó Mária védőnőt Kunszállás Község Önkormányzatával közösen alkal-

mazzuk, ezért Kunszállás Polgármesterével történő egyeztetés után javasolnám a védőnő 
munkájához közel álló díjra való felterjesztését, mivel munkáját évtizedeken át becsülete-
sen, a lakosság megelégedésével végzi.  

 
 Van-e kérdés, vélemény? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Kunszállási Polgármesterrel történő 
egyeztetés után, Szekersné Szabó Mária védőnőt, a védőnői szakma fennállásának 95. évfor-
dulója alkalmából, munkájához közel álló díjra felterjeszti.  
 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- Községünkben szolgáltatott víz arzéntartalma tartósan meghaladja az emberi fo-
gyasztásra szánt határértéket. A Korm. rendelet szerint korábban alkalmazható 5 
mg/l-es ideiglenes határérték 2009. december 25-ig volt hatályban. E határnapot 
követően az ideiglenes határérték a továbbiakban nem alkalmazható. 
Az ivóvízminőség javítás érdekében létrejött egy Társulás, amelynek keretében 
2015-ig oldják meg a víz vas- illetve mangántalanítását, addig viszont valamilyen 
átmeneti megoldást kell találnunk.  

- A Kecskeméti Kistérség Vezetőjével beszéltünk a központi orvosi ügyeletről. 
Továbbra is úgy nyilatkozott, hogy a csatlakozásnak elvi akadálya nincs, így a 
szükséges intézkedések megtételét elkezdtük.  

 
 
 Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 

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  


