
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2011. február 28-án, 1700 órai kezdettel megtartott falugyű-
lésről.  
 
Jelen vannak:  Csáki Béla polgármester 

                           Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
                          Bakró Tibor, Csáki Pál, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Szénási     

Zoltánné képviselők, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:   Fülöpjakab lakossága részéről kb. 10 fő, 
 Szabó Imre falugazdász. 
 Takács Zoltán körzeti megbízott, 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Gyovai Szabolcs a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. szállításvezetője, 
 Süveges Zoltán a FILANTROP Vállalat főmérnöke, 
 Erdélyi József a FILANTROP Vállalat kiskunfélegyházi kirendeltségének veze-

tője 
 
 
Napirend: 
 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről, és a 2011. évi tervekről, el-
képzelésekről 
       

2./  Egyebek 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, majd a gyűlést megnyitja. 
 

 
 
I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről, és a 2011. évi 

tervekről, elképzelésekről 
 

 
Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2010. évi tevékenység-
ről, valamint a 2011. évi terveinkről, elképzelésekről.  
 
 
Képviselő-testület: 
 
Az elmúlt évben önkormányzati választások voltak. A testület létszáma – törvényi előírás alapján 
– Fülöpjakabon 6 főre csökkent. A régi képviselők munkájához 1 új tag kapcsolódott be. Testüle-
ti ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el, a tervezett 11 ülés mellett volt néhány rendkívü-
li is. A testület munkáját a bizottságok segítik elő, ezek létszámát viszont csökkentettük. Két bi-
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zottságunk maradt a szociális- és egészségügyi bizottság, amely minden ülés előtt tanácskozik, a 
másik pedig a pénzügyi- és településfejlesztési bizottság, amely szükség szerint ül össze.   
 
 
Polgármesteri Hivatal 
 
A Hivatali dolgozók változatlan létszámmal végzik munkájukat. Nagyon sok egyéb, nem a mun-
kakörükhöz tartozó feladatot is ellátnak pl. pályázatírás, rendezvények lebonyolításában való 
részvétel stb.  
A rendkívül sok jogszabályváltozás plusz feladatokat ró a kollégákra, és ez csak tovább nehezíti 
munkájukat. Én úgy érzem, a kollégák jól végzik a munkájukat, megtalálják az ügyfelekkel a 
közös hangnemet.   
 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
A Jakabszállással létrehozott társulás jól működik, az irányítását a 3-3 főből álló Társulási Tanács 
végzi. Kezdetben a társulások normatívája igen jó volt, mára viszont az oktatás finanszírozása 
folyamatosan csökken. A 2011-es költségvetésben 26 millió forint kiegészítést kellett az oktatás-
hoz tenni és ezen felül van még az iskola helyi fenntartása, energia és karbantartási költsége.  
Az intézményeknél lehetőségeinkhez képest minden évben próbálunk kisebb felújításokat, kar-
bantarásokat végezni, erre vonatkozóan figyeljük a pályázati lehetőségeket. 
 
Az iskola közös pályázatain - TIOP-os digitális táblákra, TÁMOP-os  kompetencia alapú oktatás-
ra - nyert összegeket gyereklétszám arányában osztottuk szét.   
 
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. Az orvosi rendelő 
felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk az eszközöket pótolni, illetve szinten tartani. 
Személyi változás nem történt. 
 
A képviselő-testület döntése alapján 2011. január 1-jétől a központi háziorvosi ügyeleti ellátást 
Kecskemét végzi. Az ügyelet telefonszáma: 70/456-7102. Az elmúlt két hónap alatt pozitív visz-
szajelzések voltak, reméljük ez a kedvező tapasztalat a jövőben is megmarad. A magasabb szín-
vonal mellett kedvező ránk nézve az is, hogy nem kell az önkormányzatnak hozzájárulnia. (Kis-
kunfélegyházának évente 1,2 millió forintot fizettünk.). 
 
 
Szociális ellátások 
 
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. 
Sajnos az igénybevevők köre nem túl magas, sőt mi több csökkent, a házi segítségnyújtás lehető-
ségével pedig még a rászorulók sem élnek, pedig díjtalanná is tettük.  
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Szintén kötelező feladat a gyermekjóléti szolgálat, melynek működéséhez 2010-ben  az önkor-
mányzatnak 340.000,-Ft-tal kellett hozzájárulnia.  Ezt a munkakört 2010. januárjától Vereb Ist-
ván látja el, heti 1 alkalommal (csütörtökön) van Fülöpjakabon.  
 
A szociális ellátásokhoz tartozik a tanyagondnoki szolgálat működése is, amelynek fontossága 
nem vitatható. Folyamatosan nőnek a feladatok a betegszállítástól kezdve, az ebédszállításig. 
 
 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz-ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az uniós tagság felé haladva 
a vízminőségre egyre komolyabb, illetve keményebb szabályok vonatkoznak. Sajnos jelentős 
változás nem történt. Vizünk vastartalma és arzéntartalma továbbra is a kritikus határnál van. A 
vastalanítás az ivóvízminőség-javító programmal talán rövid időn belül megoldódik.  
 
 
 
Város- és községgazdálkodás 
 
Hulladékkezelés: 
 
A hulladékszállítást 2008. októbere óta a Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft. végzi. A 
szolgáltatással nem vagyunk megelégedve, több esetben történt már nézeteltérés a szolgáltatóval 
szemben.  
 
Folyékony hulladékkezelés: 
 
A Bácsvíz ZRt. látja el ezt a feladatot úgy, hogy egy vállalkozóval köt szerződést, aki ténylege-
sen ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállalkozó Csíkos Ferenc. Sajnos olyan ára van a szenny-
vízszállításnak, hogy csak az önkormányzat intézményei szállítatnak a vállalkozóval.  
 
 
Földutak karbantartása 
 
Sajnos nem tudjuk mindig, maradéktalanul megoldani a földútjavítást, illetve hóeltakarítást. Tu-
dom, hogy a lakosság nem mindig elégedett, de ennek nem csak anyagi okai vannak, hanem sok-
szor az  időjárás sem engedi a javításokat elvégezni.     
 
 
Temető üzemletetése 
 
A temető egyházi tulajdonú, de az önkormányzat kezelésében van, gondozását továbbra is köz-
hasznú munkásokkal oldjuk meg.  
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Falunap 
 
Az elmúlt év legnagyobb rendezvénye a ősz elején megtartott Falunap volt. Köszönöm a lebo-
nyolításban résztvevő személyeknek és szervezeteknek a munkáját.  
 
 
 
Civil szervezetek 
 
Sajnos az elmúlt években az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudta anyagilag támogatni 
a civil szervezeteket, ennek ellenére a községi rendezvényeken aktívan részt vettek. A képviselő-
testület nevében is szeretném megköszönni a munkájukat.  
 
 
2010. évi beruházások, pályázatok: 
 

 A Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány nyújtotta be a „Szabadidő park” kialakítására 
vonatkozó pályázatot. Ennek oka az volt, hogy így nem kellett a pályázathoz önerőt 
biztosítani. A költségeket az önkormányzat előlegezte meg és természetesen a pályá-
zattal kapcsolatos munkákat is mi végeztük. A tavalyi évben ez volt a legnagyobb be-
ruházásunk.  

 
 A LEADER program keretében a civil szervezetek nyújtottak be pályázatokat, ame-

lyek szintén önkormányzati finanszírozásúak. 
- Teleház felújításra az Alfa ’94 Szabadidős Klub 
- Sportöltöző felújítására az FSE 
- Térfigyelő rendszer kiépítésére pedig az Polgárőrség.  

 
 Az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” kialakításának megvalósítása. 
 
 Kerékpárút pályázattal kapcsolatban a következőket tudom elmondani:  a nyílt közbe-

szerzési eljárás kiírásra került, melyet egy kecskeméti ügyvédi iroda bonyolított le. Az 
ajánlatokat 2011.02.14-én 10 óráig lehetett beadni. A dokumentációt 5 cég vásárolta 
meg.  

 
 

 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom a szót a vendégeknek.. 
 
 
II. NAPIREND: Egyebek 
 
Gyovai Szabolcs: tájékoztatásként szeretném elmondani a következőket: 
 

- tavasz folyamán kerül megszervezésre a lomtalanítási akció. Arra kérném a lakosságot, 
hogy mellőzzék a veszélyes hulladék kihelyezését. 
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-  Ezenkívül lesz még egy elektronikai hulladékgyűjtés is. Ez esetben egy konténert helye-
zünk ki, amelyben bármilyen elektronikai eszköz elhelyezhető.  

- 2011-től olyan fejlesztési tervet indítottunk el, amely során már nem csak a szelektíven 
gyűjtött hulladékot, hanem a kommunális hulladékot is szétválogatjuk és ezzel egy komp-
lex hulladékgazdálkodás valósul meg.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Kérdés nem hangzott el. 
 
Csáki Béla: átadom a szót Szabó Imre falugazdásznak. 
 
 
 
Szabó Imre (falugazdász): néhány fontosabb határidőről szeretném tájékoztatni a lakosokat: 
 

 Monitoring jelentési kötelezettség van március közepéig. Ez azokat a személyeket érinti, 
akik az elmúlt 1-2 évben telepítettek erdőt. 

 Március 20-a az őstermelői igazolvány meghosszabbításának határideje. Ez esetben a 
megújítás január 1-től visszamenőlegesen érvényes.  

 A területalapú támogatás beadásának határideje május 15-e környékén lesz. A támogatás 
UNIÓ-s és Nemzeti /történelmi bázis/ részből áll.  

 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Csáki Béla: átadom a szót Süveges Zoltán úrnak. 
 
Süveges Zoltán: a kéményseprés kötelező közszolgáltatás. Tüzelési módtól függően van megha-

tározva az ellenőrzés és tisztítás gyakorisága. A gáztüzelő berendezésekhez tartozó kéménye-
ket (égéstermék elvezető eszközöket) évente egy alkalommal kötelező ellenőrizni, a szilárd-
tüzelésű berendezések esetében évente 2 alkalommal kötelező ezt a szolgáltatást elvégezni. 
Mindkét szolgáltatási forma megrendelés nélkül jön létre. A szilárd tüzelésű kémények eseté-
ben az éves díj, 2 tisztítást foglal magában. Kérem Önöket, hogy az említett szolgáltatás el-
végzése érdekében – igazolvánnyal rendelkező - munkatársainkat engedjék be. Ezenfelül 4 
évente kell elvégezni a kémények műszaki felülvizsgálatát, amely további költségeket ró a 
háztartásokra.  

 Cégünk fűtés- és biztonságtechnikai berendezések értékesítésével is foglalkozik. Emellett 
mindenféle szakmai jellegű tanáccsal hozzánk lehet fordulni. Ennek azért van jelentősége, 
mert 2010. december 1-je óta új szabvány szabályozza a kéményekkel kapcsolatos műszaki 
előírásokat, pl. csak rendszerjellegű kémények építhetők. 

 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 

Bakró Tibor: Fülöpjakab Község területén mikor várható a kémények ellenőrzése? 
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Süveges Zoltán: a rendelet szerint a várható időpont előtt legalább 6 hónappal korábban értesíte-

ni kell az érintett lakosságot. Ez a honlapunkon szokott megtörténni. A konkrét időpontra vo-
natkozóan pedig úgy rendelkezik az idevonatkozó jogszabály,  hogy legalább 8 nappal koráb-
ban kell értesíteni az érintetteket, a helyi szokásoknak megfelelően.  

 
Seres István: a szilárdtüzelésű kéményeket évente kétszer kell tisztítani  A díjat is kétszer kell 

megfizetni? 
 
Süveges Zoltán: nem, a tájékoztatóban elhangzott, hogy a szilárd tüzelésű kémények esetében az 

éves díj (1.770,-), 2 tisztítást foglal magában. 
 
Csányi Istvánné: az engedélyeztetési eljárásnak mi a menete? Van-e díja? 
 
Süveges Zoltán: engedélyeztetés során fel kell venni a FILANTROP KFT-vel a kapcsolatot. Ez 

történhet személyesen, szóban és írásban, vagy akár telefonon is. A díjazás függ attól, hogy 
milyen vizsgálatról van szó.  

 
 
Csáki Pál: a jelenlegi jogszabályok szerint csak rendszerjellegű kémények építhetők. Javítani 

kell, pl. a kéményt, akkor az hogyan oldható meg, ha szabvány szerinti tégla nem is kapható 
Magyarországon? 

 
Süveges Zoltán: lehet sima kerámia téglát használni, csak az égéstermék elvezetésére saválló, 

hőálló béléscsövet kell beépíteni.  
 
Vakulya Istvánné: az apróbb javítási munkákat is be kell jelenteni? 
 
Süveges Zoltán: a kisebb javítási munkákat nem kell bejelenteni.  
 
Seres István: a régi, lebontott kéményeket az új rendszer szerint kell újraépíteni? 
 
Süveges Zoltán: igazság szerint ez esetben, az új szabványnak és jogszabálynak megfelelően kell 

a kéményt megépíteni.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: két dologról szeretnék rövid tájékoztatást adni:  

 A fakivágási engedélyek közül jegyzői hatáskörbe tartoznak a következő esetek:  
1. a község kül- és belterületén az önkormányzati közutak mentén (a közút határától 

számított 10 méteres távolságon belül) található fasorok ritkítása, tisztítása  
2. a belterületi ingatlanokon, illetve a külterületen a tanyákhoz tartozó ingatlanon fa, 

cserje kivágása  
 Az állatok védelméről szóló törvény – kötelező önkormányzati feladatként -  a település 

belterületén határozza meg a közterületen kóborló kutyák befogását és elhelyezését. Fü-
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löpjakabnak az elmúlt évben szerződése volt a kiskunfélegyházi gyepmesteri telepet üze-
meltető szervezettel. Az idei évben változások történnek, valószínűleg megváltozik a 
gyepmesteri telep üzemeltetője, ezért az idén még nem került sor szerződéskötésre. Tehát 
a lényeg az, hogy a külterületen kóborló ebek befogására nem vonatkozik az önkormány-
zati kötelezettség. Ott elsősorban vadászati engedéllyel rendelkező személy jogosult arra, 
hogy lelője a kóbor ebeket.  

 
 
Takács Zoltán: fakivágással kapcsolatosan kérdezném, hogy a 10 méteres távolságba az út is 

beletartozik? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a közút határától – és nem a 

középvonalától - számított 10 méteres távolságon belül található fákra vonatkozik.  
 
Takács Zoltán: a kutyatartás szabályaira vonatkozóan van valamilyen helyi szabályozás? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a köztisztaság és állattartás helyi szabályairól szóló rendelet sza-

bályozza a kutyatartást. 
 
Seres István: jelezni kellene az ÁFÉSZ bolt vezetőségének, hogy a nagykapu bejárót tartsák 

zárva, vagy legalább becsukva, mert így bárki szabadon mozoghat ott.  
 
Takács Zoltán: a bolt dolgozóinak már jeleztem, de akkor ezek szerint változás nem történt.  
 
Csáki Béla: a felvetett észrevételt jelezni fogom az Integrál ÁFÉSZ vezetősége felé.  

 
 
Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Ha, nincs, köszönöm a részvételüket, megjelenésüket, a falugyűlést berekesztem.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Csáki Béla                 Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
 polgármester                    jegyző 

 
 
 


