
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 16-án 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri József, Polyák Ti-
bor képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
dr. Patak Sándor – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Vaskó Tamás – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Takács Zoltán körzeti megbízott, 
Rigó Imre Polgárőrvezető, 
Szénási Zoltán Alfa ’94. Szabadidős Klub, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről, és a Polgárőrség munkájáról 
     Előadó: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott,  
                Polgárőrség Vezetője 
 
2./ Tájékoztató az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről  
     Előadó: Szénási Zoltán klubvezető 
 
3./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
4./  Interpelláció 
 
5./ 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. Bakró Tibor 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 Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
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I. NAPIREND: Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség mun-
kájáról 

 
 
Csáki Béla: a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról készült 

előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem az érintetteket, hogy az anyagot kí-
vánják-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
dr Patak Sándor: a statisztikából is jól látszik, hogy 2009 évben a bűncselekmények száma 

jelentősen csökkent, és ez a 2010-es évben csak tovább javult. Én úgy gondolom, hogy 
ezen eredmény eléréséhez jelentősen hozzájárult a két község (Kunszállás-Fülöpjakab) 
körzeti megbízottainak együttes, összefogott munkája, valamint a polgárőrök és települé-
sőrök járőrözése. Összességében elmondhatom, hogy Fülöpjakab nem tartozik a bűnügyi-
leg fertőzött települések közé, és közrendje, közbiztonsága jónak mondható. 

 
 Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek a körzeti megbízottak üzemanyagköltsé-

géhez nyújtott anyagi támogatását.  
 
Csankovszki Tibor: létszámhiányos a bűnügyi állomány. Ennek anyagi okai vannak, vagy 

más egyéb? 
 
dr. Patak Sándor: ennek elsősorban az az oka, hogy nincs utánpótlás. A szolgálati törvény 

szerint a kollégák, amint lehet nyugdíjba vonulnak, viszont az iskolákból nem ilyen szám-
ban kerülnek ki a fiatalok.  

 
Csáki Béla: csak az kerülhet rendőri állományba, aki megfelelő szakképzettséggel rendelke-

zik? 
 
dr. Patak Sándor:  rendőrség alkalmazottja rendészeti szakközépiskolát, illetve a Rendőrtisz-

ti Főiskolát végzett személy lehet. Természetesen itt is – mint máshol – vannak kiskapuk. 
Így pl. a hivatásos büntetés végrehajtásban, vagy a hivatásos állományban lévő katonák – 
megfelelő szaktanfolyam elvégzésével - kérhetik áthelyezésüket.  

 
Bodor Sándor: a kiskunfélegyházi Constantinumban indul rendőri szak. A rendőrkapitányság 

állományából kértek-e fel előadókat? 
 
dr. Patak Sándor: nem hivatalos információk szerint érkezett felkérés az iskola vezetése 

részéről.  
 
Csáki Béla: a verebi kanyarnál, a fülöpjakabi és a bugaci határútnál a kereszteződés nagyon 

balesetveszélyes, ezért az ott lakók erre kérnének valamilyen megoldást. Tudom, hogy el-
sősorban ez a Közútkezelő Kht. illetékessége, de azért jelezném a rendőrség felé is és kér-
ném a Közlekedésrendészeti Osztály segítségét is. 

 
dr. Patak Sándor: a problémát jelezni fogom a Közlekedésrendészeti Osztálynak. 
 
Polyák Tibor: a Róna Panzióban lakó vendégmunkások sötétedés után, csoportosan kivilágí-

tatlanul és zöld mellény nélkül közlekednek az úton.  
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Takács Zoltán: ismerős ez a jelenség, több esetben történt már ez ügyben bírságolás. A jövő-
ben még jobban figyelemmel kísérem őket.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, térjünk át a Polgárőrség tájékoztatójára. Megkérdezem Rigó Imre polgárőr-

vezetőt, hogy a kiküldött írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 
 
Rigó Imre: az írásos anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre 

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

A tájékoztatókhoz röviden szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni.  A polgárőrség mű-
ködéséhez az állam nem tud támogatást adni, a szükséges pénzeszközt elsősorban pályá-
zatokból, támogatásokból, illetve a tagdíjakból szerzik be.  

 A szervezet hasznosságát szolgálja, hogy több helyi szervezet rendezvényein – a falu ér-
dekeit is szem előtt tartva - szolgálatot teljesítenek. Mivel szinte mindannyian polgárőrök 
vagyunk, így nagyon nehéz ezt a munkát értékelni.  

 A körzeti megbízott és a Polgárőrök munkáját nagymértékben segítik a Településőrök, 
akik ez év márciusától vannak alkalmazásban. Feladatuk során rendszeresen járják a kül-
területet, kísérik a postást, besegítenek a körzeti megbízottnak stb. Én úgy gondolom,  en-
nek az együttes munkának is az eredménye az, hogy községünkben a közbiztonság helyze-
te jónak mondható.  

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség munkájáról szóló 
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
 
II. NAPIREND: Tájékoztató az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről 
 
 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub tevékenységéről szóló előterjesztést a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Szénási Zoltán klubvezetőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegé-
szíteni? (3. sz. melléklet) 

 
Szénási Zoltán: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre természetesen 

válaszolok.  
 
Csankovszki Tibor: a tánccsoportnak tavaly óta van ilyen sok fellépése? 
 
Szénási Zoltán: korábban is akadt egy-egy fellépés, de valóban tavaly óta váltunk egyre is-

mertebbé. 
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 Csáki Béla: a környező településeken egyre ismertebbé vált tánccsoport tagjai a fiatalok, 
akik a klub életét pezsgőbbé tették. Tevékenységüket nagy lelkesedéssel, örömmel végzik, 
ezért nagyon fontos, hogy a tudásukat tovább fejlesszék.  

 
Az Alfa ’94. Szabadidős Klub azt a réteget fogja össze, akik a klub által kitűzött célokkal 
egyetértenek, közösséget alkotnak, szervezik programjaikat, a községi rendezvényeken 
aktívan részt vesznek. Köszönöm a klub munkáját és a jövőben is jó egyesületi életet kí-
vánok.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az Alfa ’94. Szabadidős Klub munkájáról készült tájékoz-
tatót vegye tudomásul.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az Alfa ’94. Szabadidős Klub munkájáról 
készült tájékoztatót.  
 
 
III. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi „Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdí-

tására” szervezet azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzaton 
keresztül anyagi támogatást szeretne nyújtani a helyi rendőrség munkájához. Ismertetem a 
kérelmet. (4. sz. melléklet) 

 
dr. Patak Sándor: a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a rendőrség támogatást csak ön-

kormányzattól vagy kizárólagosan önkormányzat által alapított alapítványtól fogadhat el. 
Az alapítványt több szervezet alapította, ezért olyan önkormányzaton keresztül szeretnék a 
támogatást továbbjuttatni, ahol nincs megosztottság, és a pénz biztosan továbbutalásra ke-
rül. Így merült fel Fülöpjakab Községi Önkormányzat neve.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy önkormányza-

tunk „vissza nem térítendő támogatást” csak a Szabályzatban meghatározott célra, írásbeli 
kérelem és a Polgármester Úrral kötött megállapodás alapján nyújthat. Tehát a kérelem 
teljesítésének elvi akadálya nincs, de meg kell felelnie a jogszabályoknak és a helyi szabá-
lyozásnak.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az „Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság megszilárdí-

tására” szervezet támogatását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
55/2010. Kt.sz. határozata 
Támogatás fogadása az „Alapítvány a vagyonvédelem és 
közbiztonság megszilárdítására szervezettől 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja az „Alapítvány a vagyonvé-
delem és közbiztonság megszilárdítására” elnevezésű /székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1. Adószám: 19045346-1-03, Bankszámlaszám: 51900018-13000024, képviselő: 
Dr. Lenkefi Attila, a kuratórium elnöke/ szervezet anyagi támogatását, amelyet azzal a céllal 
juttat, hogy azt az önkormányzat a helyi közrend, közbiztonság és bűnmegelőzés célkitűzései-
nek megvalósítása érdekében támogatásként biztosítsa a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
részére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos együttműködési megállapodás 
megkötésére az „Alapítvány a vagyonvédelem és közbiztonság megszilárdítása” elnevezésű 
szervezettel. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.)  
Csáki Béla: a Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesülete az idei év szeptemberében is 

megrendezi az „In Memoriam 2001. szeptember 11.” emlékmaratont. Azzal a kéréssel 
fordultak a képviselő-testülethez, hogy az idei programok sikeres megvalósításához anya-
gi lehetőségeinkhez mérten támogatást biztosítani szíveskedjünk.  

 
 Én javaslom az anyagi támogatás megállapítását. A tavalyi évben is biztosítottunk kisebb 

összegű támogatást.  
 
Bodor Sándor: 15.000,-Ft összegű támogatást javasolok. 
 
Csáki Pál: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Városi Tűzoltóság részére egyszeri 15.000,-Ft összegű anyagi 

támogatás biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
56/2010. Kt. számú határozata 
Városi Tűzoltóság részére anyagi  
támogatás biztosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága részére – a „Min-
dennapok Hősei” emlékfutás megrendezésére - egyszeri 15.000,-Ft összegű anyagi támogatást 
biztosít.   
A támogatás a 2010. évi költségvetés „átadott pénzeszközök, államháztartáson kívüli pénz-
eszköz átadás” terhére kerül kifizetésre. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: az FSE azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a bajnokság költsé-

geihez 120.000,-Ft támogatást biztosítani szíveskedjenek. Mi a vélemény, javaslat? 
 
Bodor Sándor: támogatom a kérésüket.   
 
Csáki Béla: van-e egyéb észrevétel, javaslat?  
 
   Szavazásra terjesztem elő az FSE 120.000,-Ft-os anyagi támogatás kérelmét.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
57/2010. Kt. számú határozata 
Az FSE Sportegyesület támogatásáról 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az FSE Sportegyesület részére egy-
szeri 120.000.-Ft működési célú támogatást állapít meg.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2009. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások:  
 A központi orvosi ügyelet tárgyában további tárgyalások folynak. Szeretnénk elérni, hogy 

minél kevesebb hozzájárulást kelljen az önkormányzatoknak fizetni és az ellátás színvona-
la se csökkenjen. Ha ez ügyben valami változás lesz és szükség lesz rá, akkor rendkívüli 
ülést hívunk össze.  

 A Kistérség több éves pénzmaradványából beszerzésre került egy rendezvénysátor, melyet 
az önkormányzatok egy évben kétszer „kedvezményesen” igénybe vehetnek. Fülöpjaka-
bon a június 27-én megrendezésre kerülő régiós ÖKONAP-on kerül először felállításra. A 
rendezvényen szeretettel várjuk a képviselő-testület tagjait is.  

 
 Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
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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  
 


