
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 15 

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

Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
 Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 

 
1./   Közmeghallgatás 
 
2./  A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása 
  Előadó: Háziorvosi, fogorvosi, védőnő 
 
3./   2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 Előadó: Jegyző 
 
4./  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. Csáki Pál 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:   Közmeghallgatás 
 

Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek 
évenként egyszer közmeghallgatást kell tartania. Sajnos községünkben az évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a közmeghallgatás nem vált hagyománnyá, így ezen 
napirendi pontunk érdektelenség miatt elmarad.  
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II.  NAPIREND: A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása.  
 
   
Csáki Béla: a település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogászati ellátásáról szóló 

beszámolót a képviselők megkapták.(1.sz. melléklet)  Dr. Czabán Edit fogorvosnő jelezte, 
hogy elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Elsőként a háziorvosi ellátásról 
készült anyagot tárgyaljuk. Megkérdezem Doktor urat, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni. 

 
Dr. Jakab Tibor: minden évben azzal kezdem a beszámolómat, hogy az egészségügy egyre 

nehezebb helyzetben van. Sajnos ez most sem változott, egyre több helyen az 
intézmények elavulnak, kiüresednek, kórházak bezárnak stb. A kiskunfélegyházi kórház 
bezárása hátrányosan, érintette a lakosságot, hiszen megszűnt a belgyógyászat, szülészet, 
sebészet és a gyerekosztály is. A járóbeteg ellátásnak sem jobbak a kilátásai, szakorvos 
hiány van jelenleg is. Bár a kecskeméti kórház és szakrendelés ellátja térségünk betegeit, 
de sajnos sokkal hosszabb a várakozási idő.  

 Tavaly döntött a képviselő-testület arról, hogy 2011. január 1-jétől a kecskeméti Központi 
Ügyeleti Társuláshoz csatlakozik. Erről nagyon kedvező és pozitív tapasztalataim vannak, 
hiszen igen magas színvonalú az ellátás.  

 Végezetül még annyit, hogy az egészség össztársadalmi feladat és ebben a lakosságnak, a 
családoknak, iskoláknak, sőt az önkormányzatnak is alapvető szerepe van. Köszönjük az 
önkormányzat segítő együttműködését, és reméljük ez a jövőben is megmarad.  

 
Seres István: a beszámolóban szerepel, hogy a tüdőszűrő 40 év felett ingyenes. Ehhez is kell 

beutaló? 
 
Dr. Jakab Tibor: a 40 év felettiek csak beutalóval mehetnek, a 40 év alattiaknak nem kell 

beutaló, de nekik fizetni kell a vizsgálatért. 
 
Polyák Tibor: az egészségügy anyagi helyzete miatt van az, hogy Tetanusz injekció nincs a 

háziorvosi rendelőben? A betegnek először felírják, és kiváltás után adja be az orvos.  
 
 Az orvosi rendelőt nem lehet a rendelési idő előtt kb. fél órával kinyitni? 
 
 A szabadság időpontját nem lehetne közzé tenni? 
 
Dr. Jakab Tibor: ezeket az oltóanyagokat importálják, nagyon jó minőségű, de nagyon 

drága. A biztosító viszont ezt már nem biztosítja ingyen. Receptre történő felírással 
viszont a gyógyszer költség egy részét támogatja.  Ez csak az ambuláns ellátásra 
vonatkozik, kórházi kezelés esetén a beteg ingyenesen megkapja.  

 
 A helyettesítés évek óta fix napokon van. A betegeknek mindig jelzem, hogy szabadságon 

leszek. A bűnözés végett a széles körű tájékoztatást nem javaslom. Ha a betegeknek 
vizsgálatra van szükségük, akkor rendelési időben a helyettesítő (városföldi) orvos a 
fülöpjakabi betegeket is ellátja.  

 
 Én többször jeleztem már az asszisztensnek, hogy legalább 10 perccel korábban nyissa ki 

a rendelőt. Én ezt ismételten megteszem, ha most sem lesz eredménye, akkor kérem ebben 
az önkormányzat segítségét is. Úgy nem lehet kinyitni a rendelőt, ha nincs ott senki.  
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Csáki Béla: az asszisztens az orvos beosztottja, tehát neked kell jelezni a problémát. Ha 
ennek nem lesz eredménye, akkor az önkormányzat mint munkáltató intézkedni fog.  

 
Polyák Tibor: a kullancs elleni védőoltást megelőzőleg kell beadni? 
 
Dr. Jakab Tibor: igen. 
 
Szénási Zoltánné: a rendelő várótermében nem lehet egy rádiót kihelyezni? A rendelőből 

minden szó kihallatszik, és ezt már többen is jelezték. 
 
Dr. Jakab Tibor: nem szükséges a rádió. Az a baj, hogy sokszor a betegek nem jól húzzák be 

maguk után az ajtót, és ezért hallatszik ki a beszélgetés.  
 
Csankovszki Tibor: a betegek mennyire veszik igénybe az időpontkérést? 
 
Dr. Jakab Tibor: nem jellemző az időpontkérés. Talán ennek az az oka, hogy egy-egy 

rendelés alkalmával nem kell túl sokat várni.  
 
Csáki Béla: a háziorvosi munkához kapcsolódóan van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Az elmúlt évek azt mutatják, hogy a több éve tartó un. egészségügyi reformnak elsősorban 
az árnyoldalait tapasztalják az egészségügyben dolgozók és a betegek is. A kedvezőtlen 
helyzet ellenére kötelező feladatunkat el kell látni. Elmondható azonban, hogy a 
negatívumok ellenére Fülöpjakabon zavartalan volt a háziorvosi ellátás. 
 
A beszámolóban szerepel, hogy az orvosi rendelő működési feltételei és felszereltsége 
biztosított. A számítógépes program folyamatosan lett újítva, az EKG készülék felújítása 
is megtörtént. Kérem Doktor Urat, hogy ha van valamilyen hiány, akkor azt a koncepció 
tárgyalása előtt jelezze.   

 
Térjünk át a védőnői beszámoló tárgyalására. Megkérdezem Szekeresné Szabó Mária 
védőnőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  
 

Szekeresné Szabó Mária: annyiban szeretném az anyagot kiegészíteni, hogy az idei évben 
eddig már 8 kisbaba született és még egy ikerpár várható, így a születések száma szinte 
duplája, mint a tavalyi évben.   

 
Csáki Béla: nincs igény a mozgó szakorvosi ellátásra? 
 
Szekeresné Szabó Mária: 2010. szeptembere óta központilag is megszüntették a nőgyógyász 

szakorvos által tartott tanácsadást, minden kismama eljár a szakorvosi vizsgálatra. Amikor 
még volt rá lehetőség, akkor sem igazán vették igénybe a kismamák, maximum 2-3 fő. 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 
Térjünk át a fogorvosi beszámoló tárgyalására. A Doktornő jelezte, hogy nem tud az 
ülésen részt venni. A felmerült kérdéseket természetesen továbbítani fogom, és a 
következő ülésen tájékoztatom a képviselőket.  
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 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
  Szavazásra terjesztem elő a település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
 119/2011.(10.26.) önkormányzati határozata 
A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadás 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, 
védőnői ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 

 
II.  NAPIREND: 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 
Csáki Béla: az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről készült előterjesztést a 

képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet Jegyző Asszonyt, 
hogy az anyagot kiegészíti-e? (2.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a belső ellenőrrel az ellenőrzési tervet úgy állítottuk össze, 

hogy I. témának ugyanazt az ellenőrzési területet vettük mint amit 2011. szeptemberében 
ellenőrzött, tehát a bizonylatok alaki, tartalmi megfelelőségének vizsgálatát.  Ez azért 
célszerű és hasznos, mert így azt tudja ellenőrizni, hogy a mostani észrevételei, illetve 
módosítási javaslatai, amit elfogadott az önkormányzat, hogyan épülnek be a mindennapi 
gyakorlatba. A másik ellenőrzési folyamat a szabályzatok teljes körének megfelelőssége. 
Az ellenőrzés előreláthatólag 2012. szeptember hónapban történik.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről készült 
előterjesztést. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
120/2011.(10.26.) önkormányzati határozata 
2012. évi belső ellenőrzési terv 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
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Felelős: Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Határidő: 2011. 10. 26. 
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a kerékpárutas pályázat záró kifizetési kéreleméhez szükség volna arra, hogy a 

Kunszállás-Fülöpjakab között megépült kerékpárút Fülöpjakab Község közigazgatási 
területére eső szakasz az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ehhez egy átminősítési 
eljárást kell kezdeményezni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál. Kérem a 
képviselő-testület felhatalmazását az átminősítési eljárás során megkötendő 
megállapodások aláírására.  

 
Az önkormányzati tulajdonba kerülésnek egy másik akadály is van, a Kanyarban a 
0252/17 hrsz-ú Csík János tulajdonát képező területből felhasználtak 12 m2-t az ív 
enyhítése érdekében. Csík Jánossal meg kellene állapodni, hogy ajánlja fel a területet az 
önkormányzatnak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerülhessen. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a kerékpárút Fülöpjakab Község közigazgatási területére eső 
szakasz önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges átminősítési eljárás lefolytatást. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
121/2011.(10.26.) önkormányzati határozata 
a Kunszállás-Fülöpjakab között megépült kerékpárút 
 „helyi közút”-tá minősítéséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú döntéssel támogatja, 
hogy a Kunszállás – Fülöpjakab között megépült kerékpárút Fülöpjakab Község 
közigazgatási területére eső szakasza / 5302. j. Izsák-Kiskunfélegyháza összekötő út 
31+245-32+808 km-szelvények közötti szakasza / az önkormányzat tulajdonába 
kerüljön; 

2. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megfogalmazott 
cél érdekében átminősítési eljárás lefolytatását kezdeményezi a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központnál; 

3. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla  
polgármestert az átminősítési eljárás során megkötendő „előzetes” és „végleges” 
megállapodások aláírására; 

4. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csáki Béla 
polgármestert a 12 m2 nagyságú – Csík János tulajdonát képező – termőföld 
megszerzésére, és a telekalakítási ingatlan bejegyzési eljárások lefolytatására.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a 2012. június 24-én megrendezésre kerülő III. Családi Öko-falunap 

megrendezéséhez pályázatot szeretnénk benyújtani a 2011. évi LEADER pályázati 
felhívás keretében a Kiskunok Vidékéért Egyesülethez „Hagyományőrző és kulturális 
rendezvény támogatása” célterületre. A pályázathoz csatolni kell a képviselő-testület 
támogató határozatát és a Polgármester Úr felhatalmazását a pályázat benyújtására. Van-e 
kérdés, észrevétel?  

 
Szavazásra terjesztem elő a III. Családi Öko-falunap megrendezéséhez a pályázat 
benyújtását.  

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
122/2011.(10.26.) önkormányzati határozat 
a 2012. évi falunap megrendezéséről 

     
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú döntéssel támogatja a 2012. 
évi III. Családi Öko-falunap megrendezését, melynek időpontját 2012. június 24-ére tűzi ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza Csáki Béla polgármestert a 2011. évi LEADER pályázati 
felhívás keretében pályázat benyújtására a Kiskunok Vidékéért Egyesülethez 
„Hagyományőrző és kulturális rendezvény támogatása” célterületre.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Seres István: sajnos az új építési telkeket egyáltalán nem tudjuk értékesíteni, pedig 

kialakítására az önkormányzat nagyon sok pénzt fektetett be. Értesüléseim szerint sokan 
azért, nem vesznek telket, mert utána telekadót kell fizetni és a jelenlegi gazdasági helyzet 
miatt ezt nem tudják felvállalni.  A telekadó éves szinten mindössze kb. 300.000,-Ft-ot 
jelent az önkormányzatnak, ezért nekem lenne egy olyan kérésem, hogy a képviselő-
testület gondolkodjon el azon, érdemes-e ilyen bevétel mellett a telekadót megtartani? 
Véleményem szerint, ha ezt az adónemet eltöröljük, akkor sokkal több telek fog elkelni. 
Esetleg a tulajdonosokat kötelezhetnénk a telkek füvesítésére, parkosítására, illetve 
konyhakerti növények termesztésére, így nem szántóföldi növényeket vetnének bele.  

 
Csáki Béla: a telekadó nem az új telkek miatt került bevezetésre, hanem azért mert annak 

idején nagyon sok foghíjas telek közművesített „kukoricatábla” lett. A telekvásárlási 
igényeket nem tudtuk kielégíteni, mivel az önkormányzatnak nem volt elegendő telke, a 
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tulajdonosok, pedig nem akarták az üres telküket eladni, inkább szántóföldi növényeket 
termeltek rajta.  

 Az új telkeknél az önkormányzat rugalmasan kezeli a telekadót, hiszen az előírt 5 éves 
beépítési kötelezettség – komoly szándék esetén -  további 3 évvel meghosszabbítható. 
Eddig az időpontig az ügyfél mentesül az adófizetési kötelezettség alól.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: rendelet módosításához, illetve hatályon kívül helyezéséhez a 

megválasztott képviselők minősített többségének szavazata szükséges. A jelenlévő 
képviselők többsége most arra adhat megbízást, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja ki, 
hány érintett telek van, milyen bevétel származik belőle, esetlegesen a rendelet 
visszavonásából milyen előnyökre, illetve hátrányokra számíthat az önkormányzat. 
Mindenek előtt arról kellene a képviselő-testületnek most nyilatkozni, hogy a többség 
indokoltnak tartja-e a változtatást. Amennyiben indokoltnak tartja, abban az esetben 
kerülne sor az előkészítésre.  

 
Polyák Tibor: én egyelőre nem változtatnék rajta. Tisztában vagyok azzal, hogy az építési 

kedv a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nagyon lecsökkent, de bízom benne, hogy néhány 
év múlva változni fog ez a helyzet.  

 
Seres István: ha megmarad a telekadó, akkor az összes beépítetlen telek után fizessenek a 

tulajdonosok, és ne csak néhányan. 
 
Csáki Béla: folyamatosan figyeljünk az adás-vételi szerződéseket, és az 5 éves beépítési 

kötelezettség lejárta után felszólítjuk a tulajdonoskat telekadó fizetési kötelezettségükre.  
 
Seres István: én annak idején saját kézből vettem a telket és nem az önkormányzattól. Nem 

értem miért kell nekem telekadót fizetni? Ki határozta meg a négyzetméterenkénti árat? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a helyi adókról szóló törvény írja elő, hogy a telekadó 

mértékét négyzetméterben kell meghatározni, tehát nem az önkormányzat találta ki. 
Maximuma 200,-Ft/m2, amelytől mi nagyon messze vagyunk, hiszen 20,-Ft/m2. Korábban 
a rendelet úgy szólt, hogy az önkormányzat évenként 5,-Ft-tal emeli a telekadót, de a 
gazdasági helyzet miatt néhány éve a képviselő-testület rögzítette a 20,-Ft/m2 árat.  

 
Csankovszki Tibor: véleményem szerint több érv szól a telekadó megtartása mellett. 

Egyelőre nem támogatom a telekadó visszavonását.  
 
Szénási Zoltánné: a mi utcánkban is van néhány régi telek, amit nem hajlandóak eladni a 

tulajdonosok, inkább zöldséget és takarmányt termelnek rajta, amelyből építési telek 
sosem lesz. Nem támogatom a telekadó rendelet visszavonását.  

 
Seres István: nekem is van tanúságom, az elhangzottak alapján, pedig leszűrtem a 

véleményeket, jövőre valamilyen módon én is megoldom, hogy ne kelljen telekadót 
fizetnem.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület többsége úgy nyilatkozott, hogy a telekadó rendelet visszavonásával 
egyelőre nem kíván foglalkozni.  
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4.) 
Polyák Tibor: lakosság részéről többen jelezték, hogy a buszváróknál a lelépő nagyon 

alacsonyan van, fiatalabbak és idősebbek is egyaránt majdnem leesnek a buszról. 
 
Csáki Béla: az öblök kialakítása a Közútkezelő Kht. jogosultsága. Ha az önkormányzat 

vállalja a kialakítással járó költségeket pl. engedélyezés, tervezés stb., akkor jelezzük a 
Közútkezelő Kht. felé a kérést.  

 
 
 
5.) 
Seres István: az elmúlt ülésen elhangzott, hogy a helyiségnév jelzőtábla bentebb helyezése 

miatt sebességkorlátozó táblát kellene kihelyezni. Erről meg lett-e kérdezve a 
Közútkezelő Kht? 

 
Csáki Béla: igen, erre is bejárást hívnak össze és utána lehet szó a sebességkorlátozó tábla 

kihelyezésére.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

IV. Interpelláció 
 
 

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                            


