
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 30-án 15 

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

képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./ A hatályos rendeletek felülvizsgálata 
    Előadó: Jegyző 
 
2./ Beszámoló a temető 2010. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatásról 
    Előadó: Jegyző 
 
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. Szénási Zoltánné 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.  
 
 

 
I. NAPIREND: Hatályos rendeletek felülvizsgálata 
 

Csáki Béla: a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról készült előterjesztést a képviselők 
megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (1.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az új Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 

elfogadására a soron következő ülésen kerül sor. Reméljük, addig megtartásra kerül a 
BKM-i Kormányhivatal által szervezett felkészítő továbbképzés, mely az új jogalkotásra 
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vonatkozó jogszabályok, törvény és miniszteri rendelet alapján segítséget nyújt az SZMSZ 
elkészítésében. Nagyon jelentősen változott a magasabb szintű jogszabályoknak a 
szabályozási rendszere. Pl. meglévő rendeletet módosítani már nem lehet, csak új rendelet 
alkotására van lehetőség.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: minden rendeletre vonatkozik, hogy nem lehet módosítani? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, ezáltal megnövekszik majd az alaprendeletek száma. 

Megszűnt az a kategória, hogy „a módosítással egybeszerkesztve”. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2011. számú határozata 
a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést elfogadja.  

 
 
II. NAPIREND: Beszámoló a temető 2010. évi üzemeltetéséről, a temetkezési  

szolgáltatásról 
 

Csáki Béla: a temető 2010. évi üzemeltetéséről, és a temetkezési szolgáltatásról szóló 
anyagot a képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
asszonyt, hogy az írásos anyagot kiegészíti-e? (1, 2,. sz. melléklet) 

 Bakró István vállalkozó jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2010-ben a temető üzemeltetésével kapcsolatosan annyit 

szeretnék kiegészíteni, hogy a kiadásoknál ugyan nem szerepel, de ide kell sorolni még a 
közmunkaprogram keretében résztvevő személyek munkabérének munkaidő arányos 
részét, valamint a város- és községgazdálkodás kiadásai között szerepel a temetőben 
végzett fűnyírás és annak költségei.  

   A tavalyi évhez képest a rezsiköltségnél jelentős mértékű csökkenést mutat a 
hulladékszállítás díja. Ez annak köszönhető, hogy csak az önkormányzat jelzésére ürítik a 
temetőben lévő konténereket.  

 
Csankovszki Tibor: az elmúlt évben felmerült az urnafal építésének lehetősége, melyet a 

Falugyűlésen résztvevő személyek is támogattak. Az idén lesz-e mód arra, hogy ezt az 
elképzelést megvalósítsuk? 
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Csáki Béla: utánanéztünk, kisebb urnafal költsége – természetesen mérettől függően – kb. 
500.000,-Ft. A 2011-es költségvetésben erre nem terveztünk, de ha a képviselő-testület 
úgy gondolja, akkor a pénzmaradvány terhére megvalósíthatja az elképzelést.  

 
Csankovszki Tibor: a lakosok részéről igény merült fel? 
 
Csáki Béla: nem igazán jelzik, és a jelenlegi plébános úr sem igazán szorgalmazza. 

Egyenlőre még a koporsós temetést részesítik előnyben.  
 
 Ha a költségvetésünk lehetővé teszi, akkor én inkább a ravatalozó előtt egy fedett terasz 

kiépítését szorgalmaznám. Ennek költsége szintén félmilliós nagyságrendű lenne. Talán 
ezt fontosabbnak tartanám, mint az urnafal építését, de természetesen a képviselő-testület 
döntésén múlik minden.  

 
Seres István: mindenképpen egyetértek a fedett terasz építésével. Ha költségvetésünk 

lehetővé teszi, akkor minél hamarabb meg kellene építeni. Esztétikai szempontok mellett 
védettséget is nyújtana egy-egy temetés alkalmával.  

 
Polyák Tibor: a hulladékszállítás költsége jelentősen csökkent. Ez annak köszönhető, hogy 

minden szállítás előtt átválogatjuk a szemetet? 
 
Csáki Béla: igen. 
 
Csankovszki Tibor: minden beszámolóban szerepel, hogy az akácfákat tövestől kellene 

kiszedni. Ennek tövestől történő kiszedése is elsősorban anyagi kérdés? 
 
Csáki Béla: nem ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy a tulajdonos részéről nincs 

ehhez hozzájáruló nyilatkozat. Nagyon merev az álláspont, ennek ellenére mi 
folyamatosan szedjük ki a fákat.   

 
  Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a temető 2010. évi üzemeltetéséről, a temetkezési 
szolgáltatásról szóló előterjesztés elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2011. Kt. számú határozata 
a temető 2010. évi üzemeltetéséről, 
a temetkezési szolgáltatásról szóló előterjesztésről 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a temető 2010. évi üzemeltetéséről, a temetkezési 
szolgáltatásról szóló előterjesztést elfogadja.  
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III. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: 2011. április 21-én lesz a  Föld Napja. Ez alkalomból a Magyar Közút Kht. 

országos szemétgyűjtési akciót szervez. A Közútkezelő a résztvevőknek térítésmentesen 
biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt, illetve a szükséges szemétgyűjtő zsákokat, továbbá 
gondoskodnak az összegyűjtött szemét elszállításáról. Ha csatlakozunk az akcióhoz, akkor 
az Izsáki út fülöpjakabi oldalán, valamint annak folytatásaként Jakabszállás határáig 
szednénk össze a szemetet. Mi a vélemény, javaslat?  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a Föld Napja alkalmából, a Magyar Közút Kht. 
által szervezendő országos szemétgyűjtési akcióhoz történő csatlakozással. 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Fekete sor lakosai azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy 

lehetőségeikhez mérten – a járhatatlan - földutat kavicsos töltéssel ellátni szíveskedjenek. 
Továbbá panaszolták, hogy a feléjük kihelyezett konténert szállítás után azonnal 
megtöltik, így ők hónapok óta nem tudnak benne szemetet elhelyezni. Mindkét 
problémára kérnék a képviselő-testület segítségét. 

 
 Valamelyest javult már ez az állapot, lehet a földúton közlekedni, de olvadáskor valóban 

kritikus volt a helyzet. Milyen megoldást javasol a képviselő-testület? 
 
Csáki Pál: valóban vannak időnként kritikus útszakaszok. Meg kell nézni ezeket a helyeket, 

és legalább fel kell tölteni.  
 
Seres István: a kerékpárút építése során kikerülő földmennyiséget a kritikus pontokhoz 

kellene szállítani, és ezzel az útszakaszt feltölteni.   
 
Polyák Tibor: földútjavításra nem írnak ki pályázatot? 
 
Csáki Béla: lesznek pályázatok kiírva, de azok nem útjavításra szólnak, hanem útjavító 

eszközökre lehet majd beadni.  
 
Seres István: cserép- és betontörmeléket is szoktak használni földutak töltésére. Ismerős által 

még talán olcsóbban is hozzájuthatunk. 
 
Csáki Béla: hasonló problémával fordult a Herke-tói iskola képviselője (Füzesi István) is a 

képviselő-testülethez. Ő is kérné a képviselő-testületet, hogy anyagi lehetőségeihez 
mérten a hozzá vezető önkormányzati földutat kavicsos töltéssel ellátni szíveskedjenek. 
Füzesi Úr vállalná a költségek felét. Mi a vélemény, javaslat? 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy a legkritikusabb helyeken a 
földutakat feltöltik, Füzesi úr kérelmét viszont, - mely a hozzá vezető önkormányzati út 
kavicsozására vonatkozik – nem tudja támogatni.  
 
Csáki Béla: a konténer elhelyezésére mi a képviselők javaslata? 
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Polyák Tibor: valóban nem a legszerencsésebb helyre került az a konténer. Annak idején a 
konténerek kihelyezésénél a tanyasor jellemző mozgásirányát vettük figyelembe, de nem a 
legszerencsésebb, mert túl közel van a faluhoz. Sok falusi is oda viszi a plusz szemetét.  

 
Bakró Tibor: Hírvivőben és egyéb helyeken is jelezni kellene, hogy a külterületi kukákban 

belterületi lakosok nem helyezhetnek el szemetet. Biztosan nem lesz teljes megoldás, de 
ha néhányan betartják, az már fél siker. 

 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat?  
 
 A külterületi konténer elhelyezésével kapcsolatosan keressük a megoldást, egyenlőre a 

helyi újságban felhívást intézünk a lakosok felé, valamint plakátot helyezünk a konténerre.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 

fülöpjakabi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére, ezen belül 
fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró-cserére a pályázat benyújtásra került. Fülöpjakab 
Községi Önkormányzatra eső önrész 2.559.291,-Ft. 

 
 
4.)  
Csáki Béla: kerékpárút építése megkezdődött. Sajnos nem teljesen zökkenőmentes a két 

község közötti együttműködés. A konzorciumi megállapodásban Kunszállás Község 
Önkormányzata a gesztor, sok esetben egyedül intézkednek és nem kérik ki a mi 
véleményünket, javaslatunkat.  

  
5.) 
Csáki Béla: a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. településünkön évente egy lomtalanítási 

napot tart, melynek időpontját az önkormányzat határozhatja meg. Ezzel kapcsolatosan 
kérném a javaslatokat.  

 
Polyák Tibor: én közvetlenül a búcsút megelőző pénteki napot, augusztus 12-ét javasolnám. 
 
Csáki Béla: további vélemény, javaslat? 
 
A képviselők többsége úgy nyilatkozott, hogy a lomtalanítás időpontja 2011. augusztus 12-e 
legyen.  
 
6.) 
Csáki Béla: a BKM-i Rendőr-főkapitányság  azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy lehetőségeihez mérten – a tavalyi évhez hasonlóan – anyagi támogatást biztosítani 
szíveskedjenek. Én a tavalyihoz hasonló mértékű – 60.000,-Ft – támogatást javaslok 
megállapítani. 

 
Seres István: kevesebb szolgálatot teljesítenek Fülöpjakabon, ezért 50 eFt-ot javaslok. 
 
Polyák Tibor: én is egyetértek az 50 eFt támogatással. 
 
Bakró Tibor: egyetértek az elhangzottakkal. 
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Csáki Béla: van-e más javaslat, vélemény? 
 

Szavazásra terjesztem elő a BKM-i Rendőr-főkapitányság részére egyszeri 50.000,-Ft 
összegű támogatás megállapítását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2011. Kt. számú határozata 
Rendőrség részére anyagi támogatás 
megállapítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a BKM-i Rendőr-főkapitányság részére, elszámolási 

kötelezettség mellett, 2011. évre egyszeri 50.000,-Ft  összegű támogatást biztosít a körzeti 
megbízott által közbiztonsági-tanyavédelmi feladatok ellátása céljára.  

A képviselő-testület a támogatást az önkormányzat 2011. évi költségvetésének „Egyéb 
támogatások” terhére biztosítja.  

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel 
 

 
IV. NAPIREND: Inertpellációk 

 
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  
 
 


