
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 22-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, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Nagy Erika óvónő,  
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 

 
 1./  Közmeghallgatás 
 
2./ Beszámoló a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagintézményének 

2009/2010. évi munkájáról, a 2010/2011-es tanév/nevelési év indításáról 
 Előadó: Tagintézmény-vezető, vezető óvónő 
 
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. 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:   Közmeghallgatás 
 

Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek 
évenként egyszer közmeghallgatást kell tartania. Sajnos községünkben az évek tapasztala-
tai azt mutatják, hogy a közmeghallgatás nem vált hagyománnyá, így e napirendi pontunk 
érdektelenség miatt elmarad.  
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II. NAPIREND:  Beszámoló a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fülöpjakabi tagin-

tézményének 2009/2010. évi  munkájáról, a 2010/2011-es tan-
év/nevelési év indításáról 

 
 
Csáki Béla: a 2009/2010-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési munkáról, valamint a 

Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolót a képvi-
selők megkapták. Megkérdezem a tagintézmény-vezetőket, hogy az anyagot kívánják-e 
kiegészíteni. (1.sz. melléklet) 

 
Hatvani Mónika: az anyagot kiegészíteni nem kívánjuk, inkább a felmerült kérdésekre vála-

szolunk.  
 
Polyák Tibor: a TIOP pályázat az, amelyik évek óta húzódik? 
  
Hatvani Mónika: igen. A jelenlegi információim szerint – ahogy a beszámolóban is írtam - a 

TIOP pályázatokon nyert interaktív táblák, asztali számítógépek és tanulói laptopok érke-
zése novemberben várható.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az elmúlt év igen nagy feladat elé állította a pedagógusokat, 

hiszen a kompetencia alapú oktatás bevezetése, illetve az ehhez kapcsolódó továbbképzé-
sek sok plusz feladatot jelentettek mindenkinek. A résztvevők hétvégéket áldoztak fel, il-
letve aki helyettesített a túlórákkal. Szeretném megköszönni a kitartást, és én úgy gondo-
lom, hogy a nehézségek mellett a résztvevők azért sok új ötletet és módszert szereztek az 
elmúlt egy év alatt.  

 
Csáki Béla: csatlakoznék Jegyző Asszonyhoz, és én is szeretném megköszöni a kompetencia 

oktatásról szóló pályázat megvalósításához kapcsolódó továbbképzéseken való részvételt, 
valamint az ezzel járó plusz feladatok teljesítését minden résztvevőnek. 

 
Hatvani Mónika: a sok nehézség ellenére pedagógusaink megmutatták azt, hogy mi mindent 

megtesznek a minőségi oktatásért, továbbá ez a projekt elősegítette a pedagógusok számá-
ra előírt 120 kredit elérését is, hiszen az erre lehívható állami normatíva nem lett volna 
elegendő.  

 
Csáki Béla: elmondhatom, hogy iskolánkban egy jól kialakult és működő pedagógiai szakmai 

munka folyik, amely köszönhető annak is, hogy egy jó összetételű tantestület dolgozik, és 
igyekeznek egymáshoz közel kerülni. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2009/2010-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési mun-
káról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2010/2011-es tanév indításáról készült 
beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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94/2010. Kt. sz. határozata 
2009/2010-es tanév iskolai, oktatási és óvodai nevelési  
munkáról, valamint a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 2010/2011-es 
tanév indításáról készült beszámoló elfogadása.  
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
fülöpjakabi tagintézményének 2009/2010. évi munkájáról, a 2010/2011-es tanév/nevelési év 
indításáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 

III.  NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás I. félévi fel-

adatellátása tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. (2. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: a DAOP akcióterv és annak pályázatai érintenek-e bennünket? 
 
Csáki Béla: a DAOP a Dél-alföldi Operatív Program pályázatai nem igazán érintenek ben-

nünket, mert ezek önereje nagyon magas 40-50 %, és ezeket a kis önkormányzatok nem 
tudják biztosítani. A kerékpárút pályázatunk ugyan DAOP-os, de ehhez 15 % önerőt kel-
lett biztosítanunk. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Tár-

sulás 2010. I. félévi feladatellátásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
95/2010. Kt. sz. határozata 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi  
Önkormányzati Társulás I. félévi  
feladatellátásáról szóló tájékoztató  

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás I. félévi feladatellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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2.) 
Csáki Béla: idén is lehetőségünk van csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-

pályázathoz. Első körben nyilatkozni kell, a testületnek arról, hogy csatlakozni kíván-e a 
pályázathoz. Ezt a nyilatkozatot 2010. szeptember 30-ig kell megküldeni. Mi erről a vé-
leményük, javaslatuk?  

 
Polyák Tibor: én támogatom az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozást. 
  

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
96/2010. Kt. sz határozata 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozás 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bursa Hungari-
ca felsőoktatási ösztöndíj programhoz 2010/2011-ben is csatlakozni kíván.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás folytatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatot 
küldje el az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályára, valamint 
hirdesse meg a pályázatot a jogszabályban megállapított határidőig.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30.   
 
 
3.) 
Csáki Béla: Kozma Róbert Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult 

a képviselő-testülethez, hogy a fiatalok első lakástámogatására kapott 100.000,-Ft-os jel-
zálogjogot az István király utcai építési telekre szíveskedjenek áttenni. Van-e kérdés, ész-
revétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti ingatlanra bejegyzett 

100.000,-Ft-os fiatalok első lakástámogatásának Fülöpjakab, István király utcai építési te-
lekre történő átjegyzését. 

  
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
97/2010. Kt. sz határozata 
Fülöpjakab, Tanya 613. szám alatti /Hrsz.: 096/17/ 
Ingatlanra bejegyzett jelzálogjog átjegyzése 
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H A T Á R O Z A T 

 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fülöpjakab, 
Tanya 613. szám alatti 096/17 hrsz-ú ingatlant terhelő, a 330/2004. sz. határozat alapján az 
önkormányzat javára 100.000,-Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog átjegyzésre kerüljön a Fülöp-
jakab, István király utca 984 hrsz-ú ingatlanra. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 
3.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- 2010. szeptember 5-én megrendezett Falunap sikeresen lezajlott, és a látogatók 
megelégedéssel nyugtázták a programokat.   

- - a kerékpárút pályázattal kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom a képvise-
lőket: Az NFÜ-vel kötött szerződésünk 2010. augusztus 20-án vált jogerőssé. 
Az értékhatár miatt „tárgyalásos” közbeszerzési eljárást folytathatunk le. A be-
ruházás megvalósítása, illetve befejezése áthúzódik a 2011-es évre. 2010. szept-
ember 22-én volt a kerékpárút ünnepélyes alapkőletételi ünnepsége.  

- a  civil szervezetek által benyújtott LEADER közösségi célú pályázatok közül 
az Alfa ’94. Szabadidős Klub teleház felújítására, a Polgárőrség, pedig a térfi-
gyelő rendszer kiépítésére beadott pályázata nyert. Az FSE pályázatára hiány-
pótlást kellett benyújtani, de reméljük ez is nyertes lesz.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 
 
 
V. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
1.)  
Csáki Pál: Balogh Jánosék jelezték, hogy a Verebi kanyarnál lévő konténert bentebb lehetne-

e helyezni? 
 
Csáki Béla: nagyon keskeny a dűlő, nem biztos, hogy meg tudjuk oldani. Mindenesetre meg-

nézzük a lehetőségeket.  
 
2.) 
Csáki Pál: a Félegyházi sorompót sokszor két vonat érkezése vagy indulása között sem nyit-

ják fel, így 20 - 30 percet is várakozni kell. Ezt a problémát a környező települések össze-
fogásával nem lehetne jelezni a vasúttársaság felé? 

 
Csáki Béla: a probléma jelzésének nincs akadálya, de az eredményesség nem garantált.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel 
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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  


