
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 31-én 15 

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

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

1./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 Előadó: Polgármester 

 
2./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról. 
     Előadó: Jegyző 
 
3./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
4./  Interpelláció 
 
5./ Tájékoztató a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban részesülők 

helyzetének felülvizsgálatáról 
  Előadó: Jegyző 
 
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. Bakró Tibor képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. 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.  
 
Csáki Béla: napirend előtt a Pénzügyi- és Településfejlesztési bizottság külsős tagjai (Kovács 

Zsolt és Udvardi Béla) leteszik a törvény által előírt esküjüket. 
 
2 db esküokmány mellékelve. (1.sz. melléklet) 
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I.  NAPIREND:  Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 

módosítása  
 

Csáki Béla: az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról készült 
előterjesztést, és rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Megkérdezem Gyöngyösiné 
Ónodi Gyöngyi gazdálkodót, hogy az anyagot kiegészíti-e? (2. sz. melléklet) 

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

kérdésekre válaszolok. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 
módosítását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2011. (I.31.) ök. sz. rendelete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a 2/2010. (II.15.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 

az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 
 

 
II. NAPIREND:  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról. 

 
Csáki Béla: a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló anyagot a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (3.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az anyagot kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre 

válaszolok.   
 

Csankovszki Tibor: a térfigyelő rendszer kiépítése mikorra várható? 
 
 A kerékpárút kialakításához szükséges földmunkákat nem kezdték el a tavalyi évben. 

Ennek mi az oka? Mikor kezdik el?  
 
Csáki Béla: a térfigyelő rendszer kiépítésével járó munkálatok elvégzését megrendeltük, az 

áramszolgáltatóval a bérleti szerződést megkötöttük. A kivitelező azt ígérte, hogy rövid 
időn belül kiépíti a rendszert. 

 
 A kerékpárúttal kapcsolatosan a következőket tudom elmondani: a tervezővel és 

kivitelezővel történt egyeztetések után szerződésmódosítást kellett eszközölni, valamint 
különféle állásfoglalásokat kellett kérni, melynek átfutási ideje 30-40 nap. Ezen okok 
miatt hiúsult meg ősszel a földmunka, március 15-ét követően viszont biztosan elkezdik, 
hiszen a kerékpárutat – a szerződés szerint - május 31-ig  meg kell építeni. Új fejlemény, 
hogy a nyílt közbeszerzési eljárás kiírásra került, melyet egy kecskeméti ügyvédi iroda 
bonyolít le.   

 
Seres István: a LEADER pályázat keretében az Alfa ’94. Szabadidős Klub a Teleház 

felújítására 799.996,-Ft támogatást nyert. Ez az összeg mire lett felhasználva? Milyen 
felújítást végeztek? 
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Csáki Béla: ez az összeg még nem lett felhasználva, hiszen az elbírálás a tavalyi év végén 

történt. A támogatásból a nagyterem ablakait cserélik ki, valamint a mennyezet 
hőszigetelésére kerül sor. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Zárógondolatként szeretném elmondani a következőket: az 

utóbbi időben egyre többször emlegetik az önkormányzati, közigazgatási reformot, illetve 
azt, hogy új megvilágításban fogják tárgyalni a kistelepülések önkormányzatainak sorsát. 
Nem tudjuk, mi várható, egyre nagyobb a bizonytalanság. A bérek évek óta csökkennek (a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek átlagkeresete a nettó 90.000,-Ft-ot sem éri el), 
ennek ellenére a dolgozók lelkiismeretesen végzik a feladatokat a „klasszikus” 
közigazgatási munkán túl is.  

 Az államigazgatási feladatok a hivatal munkájának legszerteágazóbb és legnagyobb 
szakértelmet követelő része. Sajnos a naponta változó jogszabályi háttér nyomon 
követése, a jogi értelemben vett naprakészség szinte teljesíthetetlen. Sok esetben a 
továbbképzéseken azért nem tudunk részt venni, mert a részvételi díjat nem tudjuk 
megfizetni.  

 
 Az elmondottakat átgondolva elmondhatjuk, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők a 

követelményeknek megfelelően, lelkiismeretesen, udvariasan végzik munkájukat és 
mindenben lehet rájuk számítani. 

 
Csáki Béla: összességében én is azt gondolom, hogy a hivatal munkájával a lakosság 

elégedett. Az ügyintézők is, és a Jegyző Asszony is készséggel állnak az ügyfelek részére. 
A hivatali munkán kívül aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken, melyet ezúton 
is szeretnék megköszönni.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
   
 Szavazásra terjesztem elő a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
1/2011. Kt. sz. határozata 
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

III. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §. (1) bek. értelmében a 

képviselő-testület határozza meg a bizottság szerkezetét és választja meg bizottságait. A 
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24. § (1) bek. szerint a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési 
képviselők közül kell választani. Ezen két jogszabály együttes értelmezéséből 
következik, hogy mind a bizottság tagjait, mind pedig az elnököket a képviselő-testület 
választja. A bizottság tagjainak megválasztására az október 13-i alakuló ülésen került 
sor, illetve a külsös bizottsági tagok megválasztása a soron következő ülésen megtörtént, 
valamint az esküt letették.  

 Szociális Bizottság elnökére Polyák Tibor, 
 Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnökére, pedig Szénási Zoltánné a 

javaslatom.  
 Van-e másra javaslat? 
 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
Csáki Béla: megkérdezem Polyák Tibor képviselőt, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Polyák Tibor: igen elfogadom. 
 
Csáki Béla: kéred-e zárt ülés tartását? 
 
Polyák Tibor: nem kérem. 
 

Személyes érintettségemet bejelentem, tartózkodni fogok a döntéshozatalban való 
részvételtől. 
 

Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Polyák Tibor Szociális Bizottsági elnökre vonatkozó 
javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2/2011. Kt. sz. határozata 
Polyák Tibor szociális bizottsági 
elnök megválasztása 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökének Polyák Tibort választja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Csáki Béla: megkérdezem Szénási Zoltánné képviselőt, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Szénási Zoltánné: igen elfogadom. 
 
Csáki Béla: kéred-e zárt ülés tartását? 
 
Szénási Zoltánné: nem kérem. 
 

Személyes érintettségemet bejelentem, tartózkodni fogok a döntéshozatalban való 
részvételtől. 
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Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Szénási Zoltánné Pénzügyi- és Településfejlesztési 
Bizottsági elnökre vonatkozó javaslat elfogadását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
3/2011. Kt. sz. határozata 
Szénási Zoltánné Pénzügyi- és Településfejlesztési 
bizottsági elnök megválasztása 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi- és Településfejlesztési  Bizottság elnökének 
Szénási Zoltánnét választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2.)   
Csáki Béla: Tájékoztatások: 
 A  január 20-i informális ülésen a képviselő-testület támogatta a volt kertészeti kút 

melletti területet önkormányzati művelésbe vonását. A vetőburgonya beszerzése 
megtörtént.  

 
 
 

IV. NAPIREND:  Interpelláció 
 
Seres István: az István Király utca lakosainak olyan kérése van, hogy az utcában 30 vagy 40 

km-es sebességkorlátozó táblát helyezzenek el. Ha szükséges, akkor a táblák költségeihez 
is hozzájárulnak.  

 
Csáki Béla: megkeresem a Közútkezelő Kht.-t a sebességkorlátozás lehetőségéről, illetve az 

esetleges költségekről. Kérem, hogy a lakosok írásban is adják be a kérelmet, melyben 
rögzítik azt is, hogy a költségekhez hozzájárulnak.  

 
 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 


