
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 27-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, Seres István Szé-

nási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
 Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 

 
1./  A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása 
 Előadó: Háziorvos, fogorvosnő, védőnő 
 
2./ A Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 

módosított Társulási Megállapodás elfogadása 
 Előadó: Polgármester 
 
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: A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása.  
 
   
Csáki Béla: a település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogászati ellátásáról szóló be-

számolót a képviselők megkapták.(1.sz. melléklet)  Dr. Czabán Edit fogorvosnő jelezte, 
hogy elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Elsőként a háziorvosi ellátásról 
készült anyagot tárgyaljuk. Van-e kérdés, észrevétel? 
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 Seres István: a beszámolóban a 2010-es adatok alapján 1156 a lakosságszám. Az elmúlt ülé-

sen viszont 1141 fő hangzott el. Melyik a helyes? 
 
Dr. Jakab Tibor: a beszámolóban szereplő adatot az elmúlt héten kérdeztem a népességes 

kollégától.  
 
Csáki Béla: mindkét szám jó, ugyanis a beszámolóban a jelenlegi állapot szerepel, az elmúlt 

ülésen pedig, az adatok közlésére, normatíva igénylésére irányadó 2009. december 31-i ál-
lapotot vettem figyelembe.  

 
Szénási Zoltánné: a félegyházi kórház megszűnése óta a mentők honnan jönnek és mennyi 

idő alatt érnek ki? 
 
Dr. Jakab Tibor: délután 16,00 óra előtt felvett hívásokra a Félegyházi mentő jött ki, az azt 

követő időszakban viszont már a Kecskeméti.  
 
 Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján nagyon gyorsan, ha szükséges szinte 

néhány percen belül megérkezik a mentő. Elmondhatom, hogy eddig negatív hatást nem 
tapasztaltunk.  

 
Polyák Tibor: a nyár folyamán a betegbejelentkezéssel kapcsolatosan nekem negatív tapasz-

talataim voltak. Ebben történt-e valamilyen változás? 
 
Dr. Jakab Tibor: sajnos változás nem történt, továbbra is nagyon nehezen, és hosszú időre 

lehet időpontot kérni, illetve kapni.  
 
Polyák Tibor: időpontot a beteg is kérhet? 
 
Dr. Jakab Tibor: igen, de általában átvállaljuk ezt, hiszen sokszor a mi közreműködésünk 

kell ahhoz, hogy a betegnek ne hónapokat, csak néhány hetet kelljen várni egy-egy vizsgá-
latra. 

 
Csáki Béla: a kórház bezárása előtt kaptunk egy tájékoztató levelet, melyben közölték a dön-

tést. Azóta azonban egyetlen önkormányzat sem kapott információt a jelenlegi helyzetről, 
arról, hogy ki a vezető, mi maradt, milyen szakrendelés van a kórházban stb. Persze hal-
lomásból nagyjából tudjuk erre a választ, de hivatalos értesítést  nem kaptunk.  

 
Dr. Jakab Tibor: a kórház vezetője továbbra is Dr. Kovács József, felé lehet jelezni a felme-

rülő problémákat.  
 
Csáki Béla: a kautikus állapotok megszűntetésére Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatá-

nak kellene keményen, határozottan fellépni, ugyanis ő a kórház fenntartója. Természete-
sen az elhangzott és a későbbiekben is felmerülő problémákat minden esetben jelezni fog-
juk az érintettek felé.  

 
Szénási Zoltánné: hogyan lehetne kikerülni azt, hogy ne kelljen Kiskunfélegyházán beutalót 

kérni, hiszen ott nem csinálnak semmit a beteggel csak kiállítják a Kecskemétre szóló be-
utalót. Ezért az egy kis papírért ugyanúgy sorba kell állni, és esetleg több órát is várakoz-
ni.  
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Dr. Jakab Tibor: sajnos ezt nem tudjuk kikerülni, mert ha a betegnek Kecskemétre kell 

mennie, akkor mindenképpen szükséges neki a beutaló, mert máskülönben nem fogadják.  
 
Szénási Zoltánné: nagyon jónak és fontosnak tartom a megelőző rákszűréseket, de sajnos 

ezzel kapcsolatosan volt egy kellemetlen élményem. Annak idején Kiskunfélegyházán a 
mammográfiai vizsgálat alkalmával elvégeztek egy ultrahangos és egy csontsűrűség vizs-
gálatot is. Ehhez képest Kecskeméten a mammográfiai vizsgálaton kívül semmit. Azt 
mondták, hogy akinek problémája van, azt értesíteni fogják, és elvégzik a további vizsgá-
latokat. Én úgy gondolom, hogy egy ultrahang jobban kimutatja az esetleges elváltozáso-
kat.  

 
Dr. Jakab Tibor: ez valóban így van, de sajnos csak a mammográfiát finanszírozzák, ezért a 

többi vizsgálatot  csak szükség esetén végzik el.  
 
Csáki Béla: a háziorvosi munkához kapcsolódóan van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Az elmúlt évek azt mutatják, hogy a több éve tartó un. egészségügyi reformnak elsősorban 
az árnyoldalait tapasztalják az egészségügyben dolgozók és a betegek is. A kedvezőtlen 
helyzet ellenére kötelező feladatunkat el kell látni. Elmondható azonban, hogy a negatí-
vumok ellenére Fülöpjakabon zavartalan volt a háziorvosi ellátás. 
 
A beszámolóban szerepel, hogy az orvosi rendelő működési feltételei és felszereltsége 
biztosított. A számítógépes program folyamatosan lett újítva, az EKG készülék felújítása 
is megtörtént. Kérem Doktor Urat, hogy ha van valamilyen hiány, akkor azt a koncepció 
tárgyalása előtt jelezze.   

 
Térjünk át a védőnői beszámoló tárgyalására. Megkérdezem Szekeresné Szabó Mária vé-
dőnőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  

 
 
Szekeresné Szabó Mária: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre ter-

mészetesen válaszolok.  
 
Szénási Zoltánné: idén hány kismama van? 
 
Szekeresné Szabó Mária: sajnos ebben az évben jelentősen csökkent a születésszám. Eddig 

7 születés volt, és a jövő év elején is csak 3 várható.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 

 
Összességében elmondhatom, hogy a védőnő munkájával a lakosság is, és az intézmény-
vezetők is elégedettek. Szót tud váltani a problémás helyeken, ismeri azokat a családokat, 
ahová többször ki kell látogatni. Köszönjük lelkiismeretes munkáját. 
 
Térjünk át a fogorvosi beszámoló tárgyalására. A Doktornő jelezte, hogy nem tud az ülé-
sen részt venni. A felmerült kérdéseket természetesen továbbítani fogom, és a következő 
ülésen tájékoztatom a képviselőket.  
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Dr. Jakab Tibor: a megjelent betegek szám 1849 fő. Ez együttesen a két községre vonatko-
zik? 

 
Csáki Béla: tudomásom szerint nincs külön a két község. 
 
Dr. Jakab Tibor: időpont egyeztetésre van lehetőség? 
 
Csáki Béla: igen működik ez a lehetőség és van is rá igény.  
 
Dr. Jakab Tibor: hétvégéken hova fordulhatnak a betegek? 
 
Csáki Béla: erre pontos választ adni nem tudok. Korábban a Doktornőt hétvégén is fel lehe-

tett hívni, ha odahaza volt, akkor ellátta a betegeket, ha nem, akkor pedig megmondta, 
hogy kit keressen a páciens. Tudomásom szerint ez még most is így van.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
  Szavazásra terjesztem elő a település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátá-

sáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
121/2010. Kt.sz. határozata 
A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, 
védőnői ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 

II.  NAPIREND:  A Felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok el-
látására vonatkozó módosított Társulási Megállapodás elfoga-
dása 

 
Csáki Béla: a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatko-

zó módosított Társulási Megállapodást a képviselők megkapták. (2. sz. melléklet) Van-e 
kérdés, észrevétel? 

 
Seres István: a Társulási Megállapodás II/2. pontjában szerepel, hogy „amennyiben a műkö-

dési költségek az OEP finanszírozás összegét meghaladják annak fedezetét a társult ön-
kormányzatok saját költségvetésük terhére, lakosságszám arányában finanszírozzák.” Pil-
lanatnyilag nem kell fizetnünk, de mi van akkor, ha jövőre hozzá kell járulni és esetleg 
magasabb lesz az összeg, mint a Félegyházi ügyeleté.  

 
Csáki Béla: én úgy gondolom, hogy ha véletlenül mégis hozzá kell járulni, akkor sem éri el 

az évi 1,2 millió forintot.  
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 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátá-

sára vonatkozó Társulási Megállapodás módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
122/2010. Kt. sz. határozata 
Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 
Módosított Társulási Megállapodása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Kecskemét és Térségi 
Ügyeleti Társulás módosított Társulási Megállapodását, amely magában foglalja Fülöpjakab 
Községi Önkormányzat közigazgatási területén élők felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátását is. 
Felhatalmazza Csáki Béla polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
III.  NAPIREND:  Egyebek 

1.) 
Csáki Béla: az önkormányzati választásokat követően minden Konzorciumi Tagtelepülésnek 

nyilatkoznia kell a Konzorciumi Taggyűlésben a települést képviselő személyről  Két le-
hetőség van: 

 
  A képviselő-testület 

a.) megerősíti Csáki Béla polgármester személyét, 
b.) ……………………….. képviselőt delegálja a Taggyűlésbe. 

 
Van- e kérdés, észrevétel, vagy más személyre javaslat? 
 

Seres István: ez a Társulás már nagyon rég létrejött, de én úgy látom, hogy eddig nem igazán 
történt változás. A vízminőség továbbra is ugyanolyan rossz, mint korábban.  

 
Csáki Béla: az egészséges ivóvíz-szolgáltatást nagyon nehéz megoldani, ezért községünk is 

részt vesz az ivóvízminőség-javító programban. Ennek keretében megvalósul egy olyan 
hálózati rekonstrukció, amellyel megoldható lesz a rendszer tisztítása. Ennek megépülése 
még legalább 2 év.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: kiegészítésként annyit szeretnék elmondani, hogy a BÁCS-

VÍZ ZRT. törődik a kistelepülésekkel is. Olyan alapot hoz létre a tagok által befolyt díjak-
ból, amiből már évek óta képezik a projekt megvalósításához szükséges önerőt, így na-
gyon valószínű, hogy az önkormányzatoknak nem kell a megvalósításhoz hozzájárulni. 
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Ezt meg kell becsülni, és el kell fogadni, hogy ez nem egyik napról a másikra valósul 
meg.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésébe 

Csáki Béla polgármester képviseletét. 
 
 A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
123/2010. Kt. sz. határozata 
Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Taggyűlésébe való delegálás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Taggyűlésében Fülöpjakab Községi Önkormányzat képviseletében a 2010-2014-
es önkormányzati ciklus idejére  
 

megerősíti Csáki Béla polgármester személyét 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

2.) 
Csáki Béla: a nem értékesített önkormányzati telkeket hasznosítani lehetne, hiszen ha nem 

használja senki, akkor az önkormányzat költségéből kell gondozni. Támogatás nem vehe-
tő rá igénybe, kis darab területek, ezért én javasolnám az ingyenes bérbeadást. Földterüle-
tek nagysága, 142 x 36=5115 m2; 182 x 60=10920 m2; 1200 m2; 3000 m2 összesen kb. 2 
ha.  

 Mi erről a képviselők véleménye, javaslata? 
 
Csáki Pál: egyetértek a hasznosítással és az ingyenes bérbeadással. 
 
Seres István: nekem is az a véleményem, hogy a kis földekért nem szabad bérleti díjat kérni. 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért az önkormányzati telkek ingyenes hasznosításával, 
illetve bérbe adásával.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: a bérbe adott önkormányzati területek haszonbérletét évek óta nem emeltük. A 

földek minőségben nagyon változóak vannak jobb és vannak nagyon gyenge minőségűek, 
ezért ha a képviselő-testület emeli a mértékét, akkor ezt is vegye figyelembe. Annyit sze-
retnék még hozzátenni, hogy ezekre a területekre támogatás igényelhető. 
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 Mi a képviselők véleménye, javaslata? 
 
Csáki Pál: egyetértek az emeléssel, de a díj meghatározásánál figyelembe kell venni azt, 

hogy vannak olyan földek, amelyek megtermik a gabonát és van olyan, amelyik nem. Je-
lenleg általában 25 kg/AK bérleti díjat kérnek a földekért. 

 
Seres István: egy városföldi vállalkozó 35 kg gabonaértéket kér, ezért szerintem 1.000,-

Ft/AK értéket kérhetünk.  
 
Szénási Zoltánné: nem szabad túlságosan megemelnünk, egyrészt, mert évek óta nem nyúl-

tunk hozzá és ez az emelés drasztikus lenne, másrészt pedig figyelembe kell venni a föl-
dek minőségét is.  

 
Seres Isván: nem ragaszkodom én az 1.000,-Ft-os árhoz. Szét kell nézni a környező települé-

seken és egy közép árat kell megállapítani.  
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a haszonbérleti díjak emelésével, mértékéről vi-
szont a következő ülésen dönt. 
 
 
4.) 
Csáki Béla: felmerült az a gondolat, hogy a volt kertészeti kút melletti területet az önkor-

mányzat művelésbe vonja. A kézi munkaerő közmunkásokból megoldható lenne és csak a 
föld gépi művelésére, tápanyag-utánpótlására, vetőmagbeszerzésekre merülne fel költség. 
Szükség esetén az öntözés is megoldható lenne. Konyhakerti növények termesztésére 
gondoltam, (burgonya, sárgarépa, gyökér, káposzta), amelyet a helyi konyhán is fel tud-
nának dolgozni. Mi erről a képviselők véleménye? 

 
Polyák Tibor: én nagyon hasznosnak tartom a földterület önkormányzati művelésbe vonását 

és több szempontból is támogatom. Több közmunkást tudunk alkalmazni, és lehet, hogy 
ezeknek az embereknek nagy segítséget jelent néhány hónapos munka is. 

 
Csáki Pál: mindenképpen meg kell próbálni, hiszen ez kis költségráfordítással megoldható.  
 
A képviselő-testület minden tagja támogatja a kút melletti terület önkormányzati művelésbe 
vonását.  
 
 
5.) 
Csáki Béla: a Gyeneshegyi lakók összeadtak közel 50.000,-Ft-ot a harangláb újjáépítésére. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy ezt a szándékot méltányolja, munkával és ha szükséges 
anyagi támogatást biztosítson.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület támogatja a Gyeneshegyi harangláb újjáépítését és szükség esetén anyagi 
támogatást is nyújt.  
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6.) 
Csáki Béla: a Gyeneshegyi út mellett ősszel, egy fasort szeretnénk ültetni, legalább a két új 

telekosztás között. Beszéltem egy erdésszel, akinek a fa fajokra a következő javaslatai 
voltak: hárs, mezei vagy erdei juhar, esetleg nyírfával kombinálva. Mi a vélemény, javas-
lat? 

 
Seres István: az említett fák közül én a hársot javaslom, de nagyon szép a kínai nyár is, 

amelynek gyertyaállású lombja van. 
 
Polyák Tibor: ha van lehetőség, akkor a fásítást ne csak az új telekosztás között, hanem vé-

gig az út mentén végezzük el.  
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület támogatja a faültetést, és ha a költségvetés lehetővé teszi, akkor a fásítást 
javasolja végig az út mentén.  
 
 
7.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások 

- az új utcában nincs még közvilágítás, ezért kértem árajánlatot. Egyenlőre csak minden 
második oszlopra szerelnék fel lámpát. (Kb. 5 lámpát jelent.) 

- a Pellet Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kifizette a 
0235/168 helyrajzi számú 3099 m2 alapterületű telephely megjelölésű ingatlan vétel-
árát, ÁFÁ-val együtt közel 1 millió forint-ot. 

- Egy pályázatíró és tanácsadó iroda  a következő pályázati lehetőségekről tájékoztatott 
bennünket: 
- TÁMOP keretében: képző program szemléletformálásra (pl. a környezettudatos gaz-
dálkodásra nevelés) 
- KEOP keretében: az intézményeknél fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, nyílászáró 
cserére stb. lehet pályázatot benyújtani.  
- Az új „Széchenyi terv” keretében lehetőség lesz a biogazdálkodási mód fejlesztését, 
népszerűsítését segítő pályázatok benyújtására is. 

-  Volt képviselő-társunk kérdezte, hogy a képviselő-testület gondolkodik-e építési telek 
felajánlásáról a vörösiszap károsultjai részére. Ha a testület támogatja a gondolatot, 
akkor a devecseri plébánoson keresztül tudnánk kapcsolatot felvenni a rászorulókkal.  

 
A képviselő-testület támogatja azt a gondolatot, hogy az iszapkárosultak részére egy telket 
felajánl. Felkéri a Polgármestert, hogy a devecseri plébánossal vegye fel a kapcsolatot.  
 
8.) 
Csáki Béla: lakosok részéről felmerült, hogy a temetőben lévő emlékmű felirata elavult és 

kopott, ezért én javasolnám, hogy egy gránitlapra kerüljön a pontos szöveg, melyet a régi 
vésett műkőre, rá lehet ragasztani.  

 
A képviselő-testület támogatja a felirat módosítását és felkéri a Polgármestert, hogy erre vo-
natkozóan kérjen árajánlatot.  
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9.) 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen megválasztásra kerültek a bizottságok és képviselő tag-

jai. A külsős tagokra elhangzott javaslatok alapján megkérdeztem az érintett személyeket. 
Mindkét bizottságba 2-2 külsős tag vállalta a felkérést. Ez alapján a javaslatom: 
- a Szociális- és Egészségügyi Bizottság külsős tagja: Dr. Jakab Tibor és Czakó József-

né, 
- a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság külsős tagja: Udvardi Béla és Kovács 

Zsolt. 
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Savazásra terjesztem elő Dr. Jakab Tibor Szociális- és Egészségügyi Bizottság külsős tag-
jára vonatkozó javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
124/2010. Kt. sz. határozata 
Dr. Jakab Tibor szociális bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális- és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának 
Dr. Jakab Tibort választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Czakó Józsefné Szociális- és Egészségügyi Bizottság 

külsős tagjára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
125/2010. Kt. sz. határozata 
Czakó Józsefné szociális bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális- és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának 
Czakó Józsefnét választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Udvardi Béla Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizott-
ság külsős tagjára vonatkozó javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
126/2010. Kt. sz. határozata 
Udvardi Béla Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság külsős 
tagjának Udvardi Bélát választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Kovács Zsolt Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizott-

ság külsős tagjára vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
127/2010. Kt. sz. határozata 
Kovács Zsolt Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottsági 
tag megválasztása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság külsős 
tagjának Kovács Zsoltot választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

IV. NAPIREND: Interpelláció 
 

1.) 
Csankovszki Tibor: a műanyag égetésére van-e valamilyen konkrét tilalom? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: konkrétan nem emlékszem, hogy a „Település zöldterületének 

és a fák védelméről” szóló helyi rendelet szabályozza-e ezt. Ha nem, akkor a Szabálysér-
tési Törvény, vagy az „Egyes szabálysértésekről szóló” Kormányrendelet tartalmazza, de 
csak tettenérés esetén büntethető.  
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2.) 
Szénási Zoltánné: a Templom és Tavasz utcát összekötő közön nincs közvilágítás, ezért az 

útkereszteződés nagyon balesetveszélyes. Nem lehetne a közvilágítást itt megoldani? 
 
Csáki Béla: megnézetem és kérek erre árajánlatot.   
 
3.) 
Polyák Tibor: lakossági felvetés volt, hogy a külterületi konténerekre írjuk rá: 

 „Csak Fülöpjakabról származó hulladék helyezhető el, ellenkező esetben X összegű bün-
tetés szabható ki.” 

  „Legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő helye: Teleház udvar” 
 
Csáki Béla: ennek nincs akadálya, megnézzük milyen módon tudjuk a szöveget felírni. 
 
4.) 
Seres István: a Csuka dűlő villamoshálózatának felújítása során 4 vagy 5 szálas lett a veze-

ték?  
 
Csáki Béla: nem tudom, mert a DÉMÁSZ-nak ez saját beruházása, erről az önkormányzat 

terveket nem kap. Természetesen utána kérdezek.  
 
Seres István: ha 4 szálas, akkor külterületen hogyan lehet a közvilágítást megoldani? 
 
Csáki Béla: az önkormányzatnak meg kell rendelni, és egy új szálat kihúznak, de ez több 

millió forintba kerül. Külterületen ezt nem tudjuk megoldani, hiszen akkor minden dűlő-
ből jöhetnek ilyen kéréssel.  

 
 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 


