
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-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, 
 Zsótér Ágnes a Kapocs Segítő Szolgálat munkatársa, 
 Czakó Józsefné a Nyugdíjas Klub vezetője, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
 
1./  Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának elfo-

gadása 
 Előadó: Jegyző 
 
2./  A hivatali helyiségben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 

rendelet elfogadása 
 Előadó: Jegyző 
 
3./  2011. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 Előadó: Jegyző 
 

 4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2010. évben 
    Előadó: Jegyző 

 
5./ Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
  Előadó: Czakó Józsefné klubvezető 
 
6./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
7./  Interpelláció 
 
8./ 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.  
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A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának elfogadása 

 
Csáki Béla: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról készült előterjesztést a 

képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, 
hogy az anyagot kiegészíti-e?  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet:  az írásos előterjesztést a következőkkel egészítem ki: (1.sz. 

melléklet) 
 
 A rendelet részét képezik a függelékek és a mellékletek. A függelék tartalmazza pl. a 

képviselők és bizottsági tagok névsorát, lakcímét, társulási megállapodásokat, munkater-
vet. A mellékletben szerepel a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, továbbá az át-
ruházott hatáskörök felsorolása. Az átruházott hatáskörök kétfelé bontva kerülnek a mel-
lékletbe. Az egyikbe a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök ke-
rülnek (pl. temetési segély, közterület-használati engedély stb.), a másikba pedig a képvi-
selő-testület által a társulásokra átruházott hatáskörök. Ezekkel szeretném még a rende-
let-tervezetet kiegészíteni. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Bakró Tibor: a „Fülöpjakabért Alapítvány” megszűnt, a rendelet 17. §.(5) bek. j. pontjában, a 

civil szervezeteknél viszont szerepel még. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tévedésből maradt benne, javítani fogjuk a hibát.  
 
Seres István: a korábbi SZMSZ rendelet szabályozta az önkormányzati jelkép és címer hasz-

nálatát. Ez most miért nem lett szabályozva? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az önkormányzati jelképek részletes leírását és azok használa-

tának rendjét külön rendelet szabályozza, ezért felesleges ebben a rendeletben is szabá-
lyozni. 

 
Szénási Zoltánné: az SZMSZ rendelet szabályozza a testületi ülések időpontját is. Szeretném 

jelezni, hogy én a jövőben csak 16,00 órára tudok jönni. Amennyiben ez nem megoldha-
tó, akkor nem tudom vállalni a képviselői munkát.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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II. NAPIREND: A hivatali helyiségben, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házas-

ságkötésről szóló rendelet elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali mun-
kaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló rendelet-tervezetet és előterjesztést a képviselők megkapták. Megkér-
dezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kiegészíti-e?  

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

természetesen válaszolok. (2.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, vala-
mint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének  szabályairól, valamint az azo-
kért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  

 
FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete 
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
 
 
III.  NAPIREND: 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2011. évi  közbeszerzési tervről szóló előterjesztést a képviselők megkapták. 
Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kiegészíti-
e?  

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

természetesen válaszolok. (3.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: az IKSZT pályázat 20 millió forintos beruházás. Miért csak „meghívásos” köz-

beszerzési eljárást kell kiírni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: értékhatárhoz van kötve a közbeszerzési eljárás típusa. Meg-

hívásos 80 millió forintig lehet, 80 millió forint fölött pedig nyílt közbeszerzési eljárást 
kell meghirdetni. A kerékpárút pályázatnál, azért nyílt az eljárás típusa, mert a becsült 
beruházási költségnél csak a Fülöpjakabra eső rész szerepel.    

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a 2011. évi közbeszerzési tervről készült előterjesztés elfoga-
dását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
48/2011. Kt. számú határozata 
A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi közbeszerzési tervet. 
 

 
IV. NAPIREND: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok el-

látásáról 2010. évben 

 
 
Csáki Béla: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült előterjesztéseket 

a képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, va-
lamint Zsótér Ágnest, a Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény 
vezetőjét. (4.sz. melléklet) 
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a gyermekvédelmi gondoskodás hatáskörébe tartozó intézke-
dések egyike – az iskoláztatási támogatás felfüggesztése – , amely 2010. szeptember 1-
jétől lépett hatályba. A jogszabály szerint a tanköteles korú gyermek iskolája 10 igazolat-
lan mulasztás esetén jelzéssel él a jegyző felé, 50 óra igazolatlan hiányzás esetén viszont a 
jegyző kötelessége az iskoláztatási támogatás felfüggesztése. 2010. évben Fülöpjakabon 4 
esetben történt jelzés (2011-ben ez már további hárommal emelkedett),  1 esetben pedig 
az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére került sor. Sajnos nagyon kicsi esély van arra, 
hogy ezt a gyermeket visszatérítsük az iskolába, ezért a nyár folyamán, nagykorúvá válá-
sával fog megszűnni ez az állapot. Ezt követően a felfüggesztett iskoláztatási támogatás 
összegét természetben kell majd számára nyújtani. 

 
 A  felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai el-

lenőrzéseknél az szerepel, hogy olyan szakmai ellenőrzés, amely közvetlenül az önkor-
mányzat által végzett feladatellátást érintett volna, nem került sor, de a Többcélú Kistér-
ségi Társulás keretében működő Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi In-
tézményt 2010-ben is ellenőrizték.  

 
Zsótér Ágnes: a Gyermekjóléti Szolgálatnál 2010-ben végzett ellenőrzések során feltárt hiá-

nyosságok jelentősebb problémát nem okoztak, 2011-ben viszont igen. A BKM-i Kor-
mányhivatal áprilisi ellenőrzésénél nem találták megfelelőnek a települések tárgyi és sze-
mélyi feltételeit. Fülöpjakab tekintetében a tárgyi feltételek elfogadhatóak, csak a helyisé-
get kell barátságossabbbá tenni, személyi feltételek esetében viszont a családgondozó heti 
óraszámát 5,5 órával kellene megemelni, továbbá előirányozták, hogy a településeken he-
lyileg is foglalkoztatni kell – hetente 1 órában -  pszichológust, jogászt és fejlesztő peda-
gógust. A BKM-i Kormányhivatal álláspontjával szemben mi a Minisztériumtól kértünk 
egy állásfoglalást, amelyre a mai napig még nem kaptunk választ. Ez arról szólna, hogy a 
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mi számításaink szerint nem kellene – Fülöpjakab vonatkozásában – a családgondozó heti 
munkaidejét 5,5 órával megemelni, elegendő volna a plusz fél óra. Továbbá jeleztük azt 
is, hogy a jogász, fejlesztő pedagógus és pszichológus ilyen csekély óraszámba érdemi 
munkát tud-e végezni? Amennyiben az állásfoglalás a csökkentett óraszámot jóváhagyja, 
nekünk még akkor is a működési engedélyt kiadó szervhez kell alkalmazkodnunk, tehát a 
Kormányhivatalnak az állásfoglalást nem kötelező elfogadnia, jóváhagynia. A törvény 
kétfajta lehetőséget ad a számítások elvégzésére, így mindkét számítási mód jó és helytál-
ló. Reméljük, hogy a Kormányhivatal is elfogadja a mi számításainkat.  

 
Csáki Béla: a gyermekjóléti szolgálat működtetése kötelező önkormányzati feladat. Önállóan 

ellátni nagyon költséges, ezért léptünk be a társulásba. Nem örülünk a többletköltségnek, 
arra törekszünk, hogy ebből minél többet lefaragjunk. Sajnos tudomásul kell venni, hogy 
ezek a számítási módok jogszabályban vannak rögzítve, azokon változtatni mi nem tu-
dunk.  

 
Seres István: Fülöpjakabon az iskolánál van fejlesztő pedagógus. Miért kell akkor külön még 

alkalmazni? 
 
Zsótér Ágnes: az iskolánál lévő pedagógus az oktatási intézmény alkalmazottja. Sajnos külön 

kell választani az oktatási törvényt a gyermekvédelmi törvénytől. Az iskolai intézményre 
és pedagógusra az oktatási törvény, a mi intézményünkre és pedagógusunkra a gyermek-
védelmi törvény vonatkozik. A jogszabály alapján azt kérik, hogy a településeken jelenjen 
meg a gyermekjóléti szolgálat fejlesztő pedagógusa, függetlenül attól, hogy az oktatási in-
tézményen belül el van látva ez a feladat.  

 
Seres István: az sem megoldható, hogy a jelenlegi pedagógussal kössenek Önök szerződést? 
 
Zsótér Ágnes: de igen. Ha a jelenlegi pedagógus vállalja a plusz óraszámot, akkor minden 

további nélkül köthetünk vele szerződést.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én úgy gondolom, hogy sokkal ésszerűbb lenne annak a lehe-

tőségét megteremteni, hogy Kiskunfélegyházán a Kapocs Központjában a fent említett 
szakemberek meghatározott időpontban fogadóórát tartsanak, és szükség esetén az ügyfe-
lek előre egyeztetett időpontban felkereshetik őket.   

 
Zsótér Ágnes: eddig ez a lehetőség volt, de ezt nem fogadta el a BKM-i Kormányhivatal.  
 
Polyák Tibor: az ügyintéző családgondozóként írta alá a beszámolót. Ő nem gyermekvédel-

mi felelős? 
 
Zsótér Ágnes: a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozó ügyintéző az családgondozó, az iskolánál 

viszont már gyermekvédelmi felelős van.  
 
Seres István: az ellenőrzés során előirányzott feladatok teljesítése mekkora összegű plusz 

költséget jelent az önkormányzat számára? 
 
Zsótér Ágnes: előzetes számítások szerint kb a 2011-es évre 300-350 eFt.plusz költséget je-

lent. Természetesen ez egy közép árfekvésű óradíjjal van számolva, ha a vállalkozó 
(pszichológus, fejlesztő pedagógus, jogász) kevesebb óradíjjal vállalja a feladatot, ekkor 
ez az összeg is csökkeni fog.  
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Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló 

átfogó értékelés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
49/2011. Kt. számú határozata 
A 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  
munkáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról 
szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
 
 

V. NAPIREND: Tájékoztató az Őszidő Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
 

Csáki Béla: az Őszidő Nyugdíjas Klub működéséről készült írásos anyagot a képviselők 
megkapták. Megkérdezem Czakó Józsefné vezetőt, hogy a tájékoztatót kiegészíti-e? (5. 
sz. melléklet) 

 
Czakó Józsefné: szeretném a képviselő-testületnek megköszönni, hogy a Teleház használatát 

ingyenesen rendelkezésünkre bocsátja.   
 
Polyák Tibor: mekkora taglétszámmal működik a klub? 
 
Czakó Józsefné: kezdetben 42-en voltunk, de ez a létszám mára lecsökkent 28-30 főre.   
 
Bakró Tibor: az új tagokat megkeresik és rábeszélik a belépésre, vagy maguktól jönnek? 
 
Czakó Józsefné: mindkettő jellemző, van akit megkeresünk, de vannak olyanok is, akik ma-

guktól jelentkeznek. A tagjaink nagyon hálásak, hogy működik ez a klub. 
 
Seres István: a termékbemutatókra kapott támogatás mit takar? 
 
Czakó Józsefné: felkérésre, termékbemutatók megszervezésére alkalmanként 15 – 20.000,-

Ft-ot kapunk. 
 
Csáki Béla: szeretném megköszönni a Nyugdíjas Klubnak, hogy tagjaik a községi rendezvé-

nyeken, programokon aktívan részt vesznek, munkájukkal segítséget nyújtanak.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az Őszidő Nyugdíjas Klub tájékoztatóját.  



 7

 
 

VI. NAPIREND: Egyebek 
 
 

1.) 
Csáki Béla: a TRIO Tv azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Tv működésé-

hez anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek. Mi a vélemény, javaslat? 
 
Csankovszki Tibor: szerintem Fülöpjakabbal kapcsolatos tevékenységük értékelendő, ezért 

kisebb összegű támogatást mindenképpen javaslok. 
 
Polyák Tibor: nem javaslom a támogatást, hiszen a civil szervezeteink részére is alig-alig 

tudunk támogatást biztosítani.  
 
Csáki Pál: helyi rendezvényeinken általában megjelennek, ezért javasolnám az 50.000,-Ft 

körüli támogatás megállapítását.  
 
Csáki Béla: én ezt az összeget egy kicsit magasnak tartom, én 30.000,-Ft-ra gondoltam. 
 
Csáki Pál: számomra elfogadható ez a támogatási összeg is. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a TRIO TV. 30.000,-Ft összegű támogatását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
50/2011. Kt. számú határozata 
A TRIO TV támogatásáról 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TRIO TV. részére egyszeri 30.000.-
Ft összegű támogatást állapít meg.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2011. évi  költségvetés  „Egyéb támogatás” terhére bizto-
sítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: az FSE azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Megye III-as lab-

darúgó bajnokságon való részvételük költségeihez 150.000,-Ft támogatást biztosítani szí-
veskedjenek. Mi a vélemény, javaslat? 

 



 8

Seres István: hány játékos játszik fülöpjakabról? 
 
Bakró Tibor: a bejelentett 21 játékosból 10-12 fő fülöpjakabi, de a többieknek is van valami-

lyen kötődése a faluhoz.  
 
Csáki Pál: én támogatom a kérelmüket. 
 
Seres István: a többi civil szervezethez képest én kicsit magasnak tartom a 150.000,-Ft-os 

támogatást.  
 
Bakró Tibor: nem szabad a civil szervezeteket összehasonlítani, hiszen mindegyiknek más a 

működési feltétele. A nyugdíjas klub működése kevesebb összegből megoldható, mint pl. 
az FSE működése, hiszen itt a bajnokságokon való részvétel kapcsán felmerül nevezési 
díj, játékvezetői díj stb. 

 
Csáki Béla: van-e egyéb észrevétel, javaslat?  
 
   Szavazásra terjesztem elő az FSE 150.000,-Ft-os anyagi támogatás kérelmét.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
51/2011. Kt. számú határozata 
Az FSE Sportegyesület támogatásáról 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az FSE Sportegyesület részére egy-
szeri 150.000.-Ft működési célú támogatást állapít meg.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2010. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla:  LEADER keretében a polgárőrség „Térfigyelő-rendszer kiépítésére” pályázatot 

nyújtott be. A pályázat sikeres volt, a térfigyelők felszerelésre kerültek, de azzal senki 
nem számolt, hogy a kamerák után havonta 5.000-5.000,-Ft + ÁFA rendszerhasználati dí-
jat kell fizetni. A polgárőrség ezt nem tudja felvállalni.  

 Két lehetőség van: 
- az önkormányzat átvállalja a rendszerhasználati díjat, 
- ha nem, akkor a cég nem kíséri figyelemmel a kamerák működését, és az esetleges hibák 

javítása esetén, illetve beállítások alkalmával jelentősebb összeget kell kifizetnünk. Lehet, 
hogy így sokkal többe kerül az üzemeltetés.  

 
Az elmúlt ülésen a képviselő-testület véleménye az volt, hogy megvizsgálja a lehetősége-
ket. A márciusi ülésen a rendőrség részére üzemanyag hozzájárulásra 50.000,-Ft összegű 
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támogatást állapítottunk meg. Van arra lehetőség, hogy ezt a határozatot visszavonjuk, és 
az 50.000,-os támogatást a rendszerhasználati díjra fordítjuk. A rendszerfelügyelet ugyan-
is magába foglalja a körzeti megbízotti irodában az internet-hozzáférés biztosítását is.  
 

 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Csáki Béla: van-e más vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 31/2011. számú – rendőrség támogatásáról szóló - határozat 

visszavonását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
52/2011. Kt. számú határozata 
31/2011. számú határozat visszavonása 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2011. Kt.sz. határozatát – mely a 
rendőrség támogatásáról szól – visszavonja.  
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a rendszerhasználati díj átvállalását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
53/2011. Kt. számú határozata 
Rendszerhasználati díj átvállalása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség által pályázott térfigye-
lő rendszerek rendszerhasználati díját – havi 5.000-5.000,-Ft-ot - 2011. június 1-től 2011. 
december 31-ig átvállalja. A rendszerhasználati díj magába fogalja a rendőrségi irodán az 
internethasználati költséget is. 
 
A képviselő-testület a rendszerhasználati díj összegét a 2011. évi költségvetésben a 2010. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tár-

sulási megállapodásának módosítását a képviselő-testület februári ülésén fogadta el. Ki-
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sebb módosítások azonban még utólag is történtek, ezért ezt a határozatot vissza kell 
vonni, és a módosítást újra el kell fogadni. A februári ülésen több ízben elhangzott, hogy 
a projekt megvalósításához az önkormányzat anyagi hozzájárulást nem tud biztosítani. 
Én úgy gondolom, ezt most is rögzíteni kellene a határozatban. (6.sz. melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 15/2011. számú határozat visszavonását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
54/2011. Kt. számú határozata 
15/2011. számú határozat visszavonása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2011. Kt.sz. határozatát – mely a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megálla-
podásának módosításáról szól – visszavonja.  
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-

kormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
55/2011. Kt. sz. határozata 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadá-
sa” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza. 
 
A képviselő-testület a társulási megállapodást azzal a feltétellel fogadja el, hogy az önkor-
mányzat anyagi hozzájárulást nem vállal.   
  
 
   
5.) 
Csáki Béla: a BKM-i Kormányhivatal a gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése során nem találta 

megfelelőnek a települések tárgyi és személyi feltételeit. Fülöpjakab tekintetében a tárgyi 
feltételek elfogadhatóak voltak, csak a helyiséget kell barátságossabbbá tenni. Személyi 
feltételek esetében viszont a családgondozó heti óraszámát 5,5 órával megemelte, továbbá 
előirányozták, hogy településünkön helyileg is foglalkoztatni kell – hetente 1 órában -  
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pszichológust, jogászt és fejlesztő pedagógust. A BKM-i Kormányhivatal álláspontjával 
szemben  a Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény a Minisztéri-
umtól kért egy állásfoglalást, mely arról szólt, hogy számításaik szerint nem kellene – Fü-
löpjakab vonatkozásában – a családgondozó heti munkaidejét 5,5 órával megemelni, ele-
gendő volna a plusz fél óra. Továbbá jelezték azt is, hogy a jogász, fejlesztő pedagógus és 
pszichológus ilyen csekély óraszámba érdemi munkát nem tud végezni. A BKM-i Kor-
mányhivatal által előirányzott feltételek teljesítése 2011. évre plusz 330.000,-Ft költséget 
jelent az önkormányzatnak. Mivel az állásfoglalás még nem érkezett meg, ezért az intéz-
ményvezető javaslatára javasolnám feltételesen elfogadni a határozat-tervezetet.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Seres István: ez az összeg egész évre vonatkozik? 
 
Csáki Béla: nem, 2011. június 15-től december 31-ig. Senki nem örül a plusz költségnek, de 

ez kötelező önkormányzati feladat, feltételeit törvény írja elő, így nekünk ehhez alkalmaz-
kodva kell a feladatot ellátni. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti szolgálat feladatellátához szükséges költség 

biztosítását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
56/2011. Kt. sz. határozata 
Gyermekjóléti Szolágat működéséhez 
hozzájárulás biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat feladat- 
ellátás jogszerű működéséhez szükséges személyi feltételek biztosításához szükséges anyagi 
hozzájárulást biztosítja. 
 
Amennyiben a Miniszteri állásfoglalás kedvezőbb feltételeket biztosít, ezen határozat hatályát 
veszti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6.) 
Csáki Béla: határozatban kell kijelölni a házasságkötő termet, annak pontos helyét és címét. 

Fülöpjakabon házasságkötő terem kijelölésére – az évi 1-2 esküvő lebonyolítására – a Kö-
zösségi Ház termét javaslom, melynek címe Fülöpjakab, Felszabadulás u. 6.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakab, Felszabadulás u. 6. szám alatti Közösségi Ház 
hivatali helyiséggé történő kijelölését. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
57/2011. Kt. számú határozata 
Közösségi Ház házasságkötő teremmé 
történő kijelölése 

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a Fülöpjakab, Felszabadulás u. 6. szám alatti Közösségi 
Házat hivatali helyiséggé jelöli ki.   
 
 
7.) 
Csáki Béla: HÉT HATÁR határon átnyúló önkormányzati szövetség a Kárpát medencében 

egyesülethez való csatlakozással lehetőség lenne határon túli kapcsolatok kialakítására, 
programok szervezésére pályázatot benyújtani. Az egyesület tagjdíja 5,-Ft/fő (lakosság-
szám). Mi a képviselők véleménye, javaslata? 

 
Bakró Tibor: én mindenképpen támogatom a csatlakozást és úgy gondolom, hogy az 5-

6.000,-Ft évi tagdíj megfizetése egyáltalán nem sok az említett lehetőségekért. 
 
Seres István: támogatom a csatlakozást, ezzel kapcsolatosan pozitív tapasztalataim vannak. 
 
Csáki Béla: további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a HÉT HATÁR határon átnyúló önkormányzati szövetséghez 

való csatlakozást. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
58/2011. Kt. sz. határozata 
HÉT HATÁR Önkormányzati Szövetséghez 
való csatlakozás 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „HÉT HATÁR”  
Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülethez. 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi tagdíj arányos részének megfizetését vállalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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8.) 
Csáki Béla: a Kunság Volán ez évben is megkeresett bennünket, hogy jelezzük, milyen me-

netrendi felvetésünk, illetve egyéb kérdésünk, észrevételünk van. Ezt minden évben leír-
juk, de sajnos eredménye eddig még nem volt. 

 
Szénási Zoltánné: a Kecskemétről induló 705-ös járat mindig zsúfolt, sokszor előfordult, 

hogy a kanyartól nem veszi fel az utasokat. Már Fülöpjakabon is alig-alig férünk fel. 
Többször jeleztük már ezeket a problémákat a Volán felé, de eddig semmi változás nem 
történt.   

 
Polyák Tibor: minden évben jelezzük, hogy egy esti, 20-21 óra körüli időpontú járatot állít-

sanak be. Tudom, hogy eredménytelen lesz, de azért jeleznünk kellene. 
 
Szénási Zoltánné: Kiskunfélegyházán az Izsáki úti sorompónál reggelente (720 körül) 15-20 

percig is le van csukva a sorompó. Több vonat elhaladását megvárják és csak utána nyit-
ják fel a sorompót.  

 
Csáki Béla: van-e más észrevétel, vélemény? 
 

A felmerült kérdéseket jelezni fogjuk a Kunság Volán felé.  
 
 
9.) 
Csáki Béla: tavaly decemberben jeleztem a képviselőknek, hogy a barackos melletti ipari 

terület megvásárlására lenne jelentkező. Ezzel kapcsolatosan érkezett a következő előter-
jesztés. (7. sz. melléklet) 

 
 Első lépésben a képviselő-testületnek szándéknyilatkozatot kellene adnia arról, hogy 

szeretné-e a beruházás megvalósulását, továbbá a szükséges területet – természetesen az 
engedélyek megszerzése után – eladja.  

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Csankovszki Tibor: szerintem meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hiszen nagyon jó 

volna már, ha egy ekkora vállalkozás beindulna községünkben is. Én úgy gondolom, a 
szándéknyilatkozatot meg kell adnunk, az aggályok tisztázására pedig még lesz időnk.  

 
Seres István: nem igazán tetszik ez a vállalkozás. A család tagjai külföldön (Svájcban, Ame-

rikában, Kínában) élnek, akkor miért éppen itt akarnak ekkora vállalkozást beindítani. 
Nekem az a véleményem, hogy a külföldiek ilyen egyszerű trükkökkel akarnak magyar 
földet szerezni.  

 
Csáki Béla: én úgy gondolom, hogy itt nem termőföld felvásárlásáról van szó, hanem egy 

komoly vállalkozás beindításáról, amihez meg kell adnunk a lehetőséget. Mindenki saját 
szíve joga szerint dönthet. 

 
Seres István: én ha szükséges, akkor támogatókat is szerzek, hogy ne adjuk el ezt a földterü-

letet.  
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Bakró Tibor: ha valaki ekkora tőkét hoz a községbe, akkor azt mindenképpen meg kell fog-
ni. Ha beindul a vállalkozás, akkor ennek a hozama csak nyereség lehet a számunkra. 
Lehet, hogy nem sikerül, de a lehetőséget mindenképpen meg kell adnunk.  

 
Seres István: én konkrétan nem a vállalkozás ellen vagyok, hanem a jó minőségű földet nem 

szeretném eladni egy külföldinek. A környező településeken (Kiskunfélegyházán, Jakab-
szálláson) is számos rossz példát tudok felhozni, ahol külföldiek vállalkozás céljára ma-
gyar földet vásároltak.  

 
Polyák Tibor: a rendezési tervünkben ez van kijelölve ipari övezetnek, ezért csak ide lehet 

ilyen volumenű üzemet létesíteni. Valóban jó minőségű föld, de nem a legjobb, és ha azt 
nézzük, hogy esetlegesen egy ilyen beruházás hány embernek teremt majd munkahelyet, 
akkor szerintem mindenképpen támogatni kell az elképzelést. Ha a lehetőséget sem ad-
juk meg, akkor biztosan soha semmit sem fogunk elérni.  

 
Csáki Pál: én is úgy gondolom, hogy támogatnunk kell az elképzelést. Ez még nem von ma-

ga után semmiféle kötelezettséget, az aggályokat pedig lesz időnk még tisztázni.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: jelenleg csak egy szándéknyilatkozatot kell adnia a képviselő-

testületnek arra vonatkozóan, hogy támogatja-e az elképzelést, valamint az engedélyek 
beszerzése után a területet eladja-e? Ez még nem jár semmiféle kötelezettséggel, és ha a 
lehetőséget nem adjuk meg, akkor soha nem tudjuk meg, hogy nyerhetünk-e ezzel a be-
ruházással.  

 
Szénási Zoltánné: megértem én Seres István képviselő aggályait, de szerintem egy szándék-

nyilatkozat még nem jár semmiféle kötelezettséggel. Az előterjesztésből úgy tűnik, hogy 
a termőföldet – véglegesen - csak a beruházás engedélyeinek megszerzése után szeretné 
megvásárolni. Természetesen félelmeim nekem is vannak, de ezek tisztázására van még 
elegendő idő. A munkahelyteremtés lehetőségét látva mindenképpen támogatom az el-
képzelést. Egy a lényeg az önkormányzat ne járjon rosszul. 

 
Csáki Béla: van-e további észrevétel, vélemény? 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül a következő 
szándéknyilatkozatot hozta: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat tulajdonát 
képező 0235/113, 0235/150 és 0235/13 hrsz-ú ingatlan hasznosítására érkezett ajánlatot. 
Megbízza a polgármestert a befektetőkkel a tárgyalások folytatására, illetve az árajánlat kiala-
kításához ingatlanszakértő felkérésére.   
 
10.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a kerékpárút avatás 2011. június 10-

én, 15,30 órakor lesz, aki tud, kérem jöjjön el.  
 
 

VII. NAPIREND: Interpelláció 
 

1.) 
Seres István: István király utcában a lakosok megvették a sebességkorlátozó táblát. Kérik a 

képviselő-testület engedélyét a kihelyezésre.  
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Csáki Béla: megkérdezem a KHT-t, hogy hová helyezhető a tábla. Kijelöljük a helyet és utá-

na ki lehet tenni.  
 
2.) 
Polyák Tibor: István király utca és az Izsáki út torkolatánál megáll a víz, mert az árok ben-

tebb van. A kerékpárút építése kapcsán a gépek még itt vannak, ezért ezt az árkot most 
kintebb kellene hozni. 

 
Csáki Béla: megnézzük milyen lehetőséggel lehet ezt a problémát megoldani.  
 
3.) 
Seres István: István király utca végén szét van törve az aszfalt, valamilyen módon meg kelle-

ne oldani a javítást. 
 
Csáki Béla: intézkedni fogok ez ügyben.  
 
 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  
 
 
 
 


