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

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

Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodási főelőadó, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
      Előadó:  Polgármester 
 
2./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 
 
3./ A 2011. évi munkaterv elfogadása 
     Előadó: Jegyző 
 
4./ Beszámoló a társulások működéséről 
     Előadó: Polgármester 
 
5./ A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
 
6./ A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
7./ Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata 
  Előadó: Jegyző 
 
8./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
9./  Interpelláció 
 
10./ 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 
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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 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 
 

I.  NAPIREND:  A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 

Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a teleház működtetése december 31-ig volt biztosítva. A 

képviselők döntésén múlik, hogy 2011-ben működtetjük-e? A bizottsági tagok 
egyhangúan támogatták a további fenntartást. Ezzel vagy az anyaggal kapcsolatosan van-e 
kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Pál: egyetértek a bizottsági tagokkal, ha mód és lehetőség van rá, akkor a teleház 

működtetését továbbiakban is biztosítani kell.   
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
149/2010. Kt. számú határozata 
2011. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
 
 
 

II.  NAPIREND:  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 

előterjesztést a képviselők megkapták. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: az anyagot nem kívánom kiegészíteni, a felmerült kérdésekre 

természetesen válaszolok.  
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 

módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2010. (12.15.) rendeletét 

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a 7/2010. (VIII.18.) sz. Ök. rendelet 
módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
 
 
 
III.  NAPIREND:  A 2011. évi munkaterv elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2010. évi munkatervről készült anyagot a képviselők megkapták. 
Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (3. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a 2011. évi munkaterv az előző évek, valamint az előírt 

feladatok alapján állt össze. A testületi ülések időpontjára az alakuló ülésen elhangzott 
javaslat alapján a hónapok utolsó szerdáját vettem alapul. Kivétel ez alól a februári ülés 
ugyanis a költségvetést február közepéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan terveztem nyári szünetet is, így a munkaterv szerint júliusban nem lesz 
testületi ülés.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: februárban 9-én márciusban viszont csak 31-én lesz testületi ülés, ez 

nem jelent majd gondot? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szükség szerint módosítani lehet az ülések időpontját.  
 
Seres István: most maradjon a kiküldött anyag szerint, ha viszont szükséges lesz, akkor a 

márciusi ülést előbbre hozzunk.  
 
Csáki Béla: van-e más kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 2011. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
150/2010. Kt. sz. határozata 
A 2011. évi munkaterv elfogadásáról 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervet elfogadja. 
 
 
 
IV.  NAPIREND:  Beszámoló a társulások működéséről 
 

 
Csáki Béla: a társulások működéséről, illetve munkájáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Az írásos anyagot néhány gondolattal szeretném kiegészíteni. (4.sz. melléklet) 
 
 2003. májusában alakult meg a Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás, 

amelyhez kezdetben nagy reményeket fűztünk. Működési területe 11 települési 
önkormányzat közigazgatási területére terjedt ki, de sajnos rájöttünk, hogy ebből a 
települések nagyon keveset élveznek, és nincs rá szükség, ezért ennek működtetését 
átmenetileg szünetelteti a társulás.  

 
A Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2005 december 1-jén alakult meg. Sajnos ebben  
szintén csalódnunk kellett. Nagyon drágán működik és ez mellett nagyon rossz az ellátás. 
A lakosok is többször panaszkodtak az ügyeleti ellátás színvonalára. Mindezek miatt 
2010. augusztusában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövőben – 2011. január 1-
jétől - a Kecskeméti Kistérségi Társulással oldja meg a háziorvosi ügyeleti ellátást.  
 
A Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2007. június 11-én alakult meg. A 
Társulás működési területe 9 települési önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A 
Társulás Elnöke Kiskunfélegyháza Város Polgármestere, helyettese pedig a Bugaci 
polgármester.  
 
2008-ban elkészült a Felgyői Homokhátsági Hulladéklerakó. Az üzemeltetésére 
közbeszerzési pályázatot írtak ki, melyet a Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft. 
nyert meg. Csongrád Város Önkormányzata, mint Gesztor 26 évre szóló vagyonkezelési 
és üzemeltetői szerződést kötött a Konzorciummal. Továbbra is konfliktus helyzetet 
teremt, hogy településenként maximalizálni akarják a kis edényzetek számát. Ez esetben is 
elmondható, hogy ez a Konzorcium nem a legjobb választás lett, sajnos elég komoly 
feszültség van a szolgáltató és az önkormányzatok között. 

 
Az ivóvízminőség-javító program az Európai Únióhoz való csatlakozás kapcsán vált 
szükségessé. Minden településen az Európai normáknak és határértékeknek megfelelő 
ivóvizet kell biztosítani.  

 A BÁCSVÍZ ZRT. szolgáltatási területén 25 település – köztük Fülöpjakab is - kötelezett 
az ivóvízminőség-javításra. Erre a célra jött létre a „Kék Víz” Társulás.  

 Az elvi vízjogi engedélyes tervek elkészültek, amelyek több változatban tartalmazzák a 
hatósági engedélyes terveket.  A tulajdonosi önkormányzatok döntése alapján az önrészt a 
BÁCSVÍZ Zrt. biztosítja a települések részére. A Társulásból a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után is bármikor ki lehet lépni, de az azzal jár, 
hogy felborítja a projektcsoportot. 

 
A társulásokkal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? 
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Seres István: az „OSZTÁLYTÁRS PROGRAM” milyen pályázatot jelent? 
 
Csáki Béla: Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nyújtotta be a 

TIOP-os pályázatot, melyen informatikai eszközök kerültek beszerzésre.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységéről, a 
társulási célok megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
151/2010. Kt. sz. határozata 
Az önkormányzati társulások  
működéséről szóló beszámoló 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati társulások 
2010. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
V.  NAPIREND: A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 

 
 

Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális 
Együttműködés 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjakra vonatkozó 
előterjesztést a képviselők megkapták. Az előterjesztésben szerepel, hogy 8 %-os emelést 
fogadtak el, amely 2,79,-Ft/l egységárat jelent. Ha a képviselő-testület nem fogadja el az 
emelés mértékét, akkor a régi ár és az új ár közötti különbözetet az önkormányzaton 
hajtják be. (5.sz. melléklet) 

 
Seres István: most már nem számít, hogy mennyi szemét van a kukában. Régen mérték, most 

pedig egységesen a 80 literes kukának megfelelő díjat kell fizetni? 
 
Csáki Béla: igen, most már literben van kiszámolva, függetlenül attól, hogy meddig van 

megtöltve a kuka.  
 
Polyák Tibor: a maximum 8 %-os emelést a vagyonkezelési és üzemeltetői szerződés 

szabályozza. Ez hány évre szól? 
 
Csáki Béla: a Gesztor 26 évre szóló vagyonkezelési és üzemeltetői szerződést kötött a 

Konzorciummal. 
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Seres István: nem lehet ebből a Konzorciumból kilépni? 
 
Csáki Béla: a projekt UNIÓ-s pályázati pénzből valósult meg, ezért egy esetleges kilépés 

alkalmával nagyon nagy összeget kellene az önkormányzatnak visszafizetnie. Több 
önkormányzat is próbálkozott vele, de sajnos senki sem tudott kilépni belőle. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára vonatkozó 

ajánlat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
152/2010. sz. határozata 
a 2011. évi hulladékkezelési közszol- 
gáltatás díjára vonatkozó ajánlat elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés 2011. évi hulladékkezelési 
közszolgáltatói díjakra tett ajánlatát (2,79 Ft/liter) elfogadja.  
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  2010.12. 31. 
 
 
 

VI. NAPIREND: A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
Csáki Béla: a hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelező az önkormányzatnak 

megszervezni a közszolgáltatást, illetve az érintetteknek kötelező igénybe venni. Ezek 
közé a kötelezettségek közé tartozik, hogy évente a szolgáltatás díjának maximált összegét 
meg kell határozni. A BÁCSVÍZ ZRT. által készített jelentésben a fogadás, 
ártalmatlanítás tervezett díja 452,-Ft/m3 + ÁFA, az áthárított vízterhelési díj – melyet 
jogszabály ír elő – 23,-Ft/m3 + ÁFA. Ez összesen 475,-Ft/m3 + ÁFA. A folyékony 
hulladék szállítást Csíkos Ferenc vállalkozó végzi. Az ő ajánlatában a folyékony hulladék 
elszállítására tett díj 1.500,-Ft/m3 + ÁFA. Ez 50,-Ft-tal több mint a tavalyi. (6. sz. 
melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a folyékony hulladék szolgáltatás díjára vonatkozó ajánlat 
elfogadását.  

 
 A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
153/2010.  sz. határozata 
A települési folyékony hulladék szolgáltatás 
díjának felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadása 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete 2011. évre vonatkozó települési folyékony hulladék 
szállítási, fogadási és vízterhelési – árajánlatban szereplő - díjakat,  mint a szolgáltatás 2011. 
évi maximált díjait elfogadja.   
 
 
Csáki Béla: mivel közszolgáltatásról van szó, így a települési szilárd és folyékony hulladék 

szolgáltatás díját rendeletben kell meghatároznunk. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák 
Erzsébet  jegyző asszonynak.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a korábban elfogadott határozatok alapján a szilárd hulladék 

közszolgáltatás egységnyi díjtétele 2,79,-Ft/liter + ÁFA/ürítés. A folyékony 
közszolgáltatás ellátásáért a szállító szolgáltatót megillető maximált szállítási díj 1.500,-Ft 
+ ÁFA/m3. A fogadási díj 452,-Ft/m3, melyet 23,-Ft vízterhelési díj és ÁFA is terhel. (6. 
sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel?  

 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról, 

valamint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 9/2010.(XII.15.) sz. 
rendelet-tervezet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2010. (12.15.) rendelete 
a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló 13/2008.(09.17.) ök. sz. rendelet, 

valamint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 10/2004. (06.17.) Ök. sz. 
rendelet módosításáról  

 
 

 
VII. NAPIREND: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata  

 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szolgáltatónk a Szikra-Vill Kft. az általános iskolai és óvodai 

étkeztetés tekintetében 5 %-os áremelést tart szükségesnek a 2011-es évben.  Ez 
elsősorban az energiaköltségeknek és a bekövetkezett áremelkedéseknek a 
következménye. Ismertetem a rendelet-tervezetben szereplő díjakat, amely nettó árakat 
tartalmaznak. (7.sz. melléklet) 
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Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a SZIKRA-VILL KFT. által közölt intézményi 

étkeztetés 2011. évi normájára vonatkozó javaslatot.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
154/2010. Kt.sz. határozata 
az intézményi étkeztetés 2011. évi normájának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a SZIKRA-VILL KFT. által közölt, az intézményi 
étkeztetés 2011. évi normájára vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a 2011. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet 

megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2010. (12.15.) sz. rendelete 
a 2011. évi intézményi térítési díjakról 

 
 

 
VIII. NAPIREND: Egyebek 
 

1.)  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Kincstári megtakarítási program ismertetésére készült 

előterjesztést a képviselők megkapták. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta és a 
következő javaslattal élt: 

 
A megtakarítás lehetőségét jónak tartja, de a kedvezőbb konstrukció reményében más 
biztosítókat is meg kell nézni. Amennyiben nincs jobb ajánlat elfogadja Allianz Biztosító 
ajánlatát, azon belül is a 3 havi végkielégítéssel való számítást. Megbízza a Jegyző Asszonyt, 
hogy a szerződést 2011. január 1-jétől írja alá, illetve kösse meg.  
(8. sz. melléklet) 

 
 
2.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások 
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- A Mátyás Király utca közvilágítására két árajánlatot kaptunk. A DÉMÁSZ 
PRIMAVILL Kft. 232.000,-Ft + ÁFA, a Kecskeméti Polar Stúdió 312.500,-Ft + Áfa 
összegért végzi el a munkát. Az ajánlatok ismeretében a DÉMÁSZ PRIMAVILL-től 
rendeltem meg a munkát.  

- 2011. január 1-jétől a Házi Gyermekorvosi Ügyelet Kecskemét, Izsáki út 5. sz. alatt, 
a Felnőtt Háziorvosi Ügyelet, pedig a Nyíri út 38. sz. alatt található. A Hírvivőben a 
megközelítésről és elérhetőségről részletes tájékoztatást adunk.  

- December 21-én tartjuk óév búcsúztató ünnepségünket, mindenkit szeretettel várunk.  
- A rendezési tervben a barackos melletti terület van kijelölve gazdasági, ipari 

szolgáltató övezetnek. Ahhoz, hogy ide valamilyen vállalkozás letelepedjen, nem 
elég ez a megnevezés, ki kell alakítani, egy úgynevezett ipari parkot is. (Pl. művelés 
alóli kivonás, közművesítés stb.) Az ipari területre lenne két érdeklődő, ezért 
kérdezném a képviselőket, hogy a kialakítással kapcsolatosan érdeklődjek-e? 

 
Seres István: ez elég jó minőségű föld, nem lehet máshol ipari parkot kialakítani? Nem 

igazán támogatom, ennek a területnek a művelés alóli kivonását.  
 
Csáki Béla: a rendezési tervben csak ez a terület van kijelölve ipari övezetnek. A földterület 

minőségét illetően, pedig az a véleményem, hogy igen változó, van benne jobb is és 
rosszabb is.  

 
Csáki Pál: én sem örülök, hogy a földterületet ki kell vonni művelés alól, de ha azt nézem, 

hogy mennyi munkahely teremtődne a vállalkozás beindulásával, akkor mindenképpen 
támogatom a gondolatot.  

 
Seres István: én nem a munkahelyteremtés ellen vagyok, hanem azon, hogy ilyen célra,  

ennél rosszabb minőségű földterületet adjunk el.  
 
Csáki Béla: mint már mondtam, a rendezési tervben nincs másik ipari területünk kijelölve.  
 
Csankovszki Tibor: mindenképpen utána kell járni, hogy a kialakítás milyen költségekkel és 

eljárásokkal jár, ez még nem jelent semmiféle elkötelezettséget.  
 
Csáki Béla: további vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület többsége egyetért azzal, hogy utána kell nézni a kialakítás 
lehetőségeinek, hiszen az semmiféle elkötelezettséggel nem jár.  
 
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 

 
 

IX. NAPIREND: Interpelláció 
 
1.) 
Szénási Zoltánné: a Sport és Izsáki út kereszteződése nagyon ki van kátyúsodva, ezért 

balesetveszélyes. Ezt nem lehetne bejavítani? 
 
 Nagyon sok tanyasi lakos panaszkodik, hogy járhatatlanok az utak. Valamilyen módon 

ezen az állapoton is javítani kellene. 
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Csáki Béla: sajnos ez a probléma a sok csapadék miatt van, ezért nem tudtuk az utakat 

rendesen javíttatni most pedig megfagyott. Amint az idő és a talaj engedi igyekszünk a 
földutakra több időt fordítani.  

 
 A Felszabadulás utca állami út, az ún. Izsáki út része, így a problémát jelezni fogom az 

Állami Közútkezelő Kht. felé. 
 
Csáki Béla: 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 
 


