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Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2012. február 27-én, 1700 órai kezdettel megtartott 
falugyűlésről.  
 
 
 
Jelen vannak:  Csáki Béla polgármester 

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

képviselők, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:   Fülöpjakab lakossága részéről kb. 70 fő, 

 Dr. Kovács Miklósné Dr. Molnár Ilona BKM-i Kormányhivatal Főigazgató 
Asszony, 

  Petró Tibor 
 Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
 Nagy Erika óvodavezető, 
 Takács Zoltán körzeti megbízott. 
 
 
Napirend: 

 
1./   Tájékoztató azokról a jogszabály-változásokról, amelyek meghatározzák a település 

jövőjét (új önkormányzati törvény, köznevelésről szóló törvény, a közigazgatás területi 
átszervezése) 

 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről, és a 2012. évi tervekről, 

elképzelésekről 
                              
 3./   Egyéb kérdések, javaslatok 

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

 
 

I. NAPIREND: Tájékoztató azokról a jogszabály-változásokról, amelyek meghatározzák  
a település jövőjét (új önkormányzati törvény, köznevelésről szóló 
törvény, a közigazgatás területi átszervezése) 

 
Csáki Béla: 2011. decemberében az Országgyűlés elfogadta az Ötv.-t, amely igen jelentős 

változásokat hoz a kistelepüléseknek. Járások alakulnak ki, a 2000 lélekszám alatti 
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településeken megszűnik az önálló hivatal. Azonos járáson belül lehet közös hivatalt 
létrehozni. Ennek pontos tartalma viszont még nem ismert. Iskolai társulásunk és az orvosi 
ügyeletünk a Kecskeméti Kistérségen keresztül működik, egyéb esetben viszont – területileg - 
a Kiskunfélegyházi kistérséghez tartozunk. A szempontokat és az érdekeket megvizsgálva 
kértük a Kecskeméti járáshoz történő csatlakozást, illetve járásváltást, melyet január 20-ig 
kellett jelezni. Ez egyenlőre egy véleménynyilvánítás, tehát ha a képviselő-testület és a falu 
lakossága nem ért ezzel egyet, akkor ezt a szándékot vissza lehet vonni. A közös hivatalról a 
szomszédos Jakabszállás véleményét is kikértük, és fogadó készségét jelezte.  

 
 Megkérem Dr. Kovács Miklósné Dr. Molnár Ilonát, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

főigazgatóját, hogy tartsa meg a jogszabály-változásokról  szóló tájékoztatóját.  
 

 
Dr. Kovács Miklósné Dr. Molnár Ilona: tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. 

Bevezetésként szeretném elmondani, hogy mi lehet az oka a jelentős változásoknak: A 
rendszerváltás után a szabadság birtokában – amellyel nem mindig tudtunk megfelelően élni - 
átszerveztük az országot. Sorra jöttek létre a minisztériumok, államtitkárságok, intézmények, 
szaporodtak a főállások, tehát az irányítás vette át a hatalmat. Az elmúlt évtizedek során 
különböző kormányok jöttek-mentek, az utolsó pár évben az ország gazdasági állapota is 
mérhetetlen mélységekbe süllyedt, felhalmoztuk az államadóságot, és a feladatok egy része 
sem lett ellátva. Emellett a kormányok az önkormányzatokat egyre több feladattal terhelték 
úgy, hogy nem adtak hozzá feltételbővülést, forrást. Ennek az eredménye az lett, hogy rengeteg 
önkormányzat eladósodott. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy Fülöpjakab a ritka kivételek 
egyike, ahol ilyen szigorú számadású költségvetés és meggondolás mellett élték az életüket.  

 A kormány ebből az eladósodott helyzetből szeretné a kiutat megtalálni úgy, hogy azzal a  
gyermekeink és a szociálisan rászorultak ellátását ne veszélyeztessük. A Kormány célja a „jó 
állam” megteremtése, amelynek első lépése a hatékonyabb működés. Ez azt jelenti, hogy 
rövidítjük az eljárásokat, csökkentjük az adminisztrációt, összevonjuk az intézményeket és 
ezzel az integrációval csökkentjük a költségeket is.  

 
 A köznevelési törvény kimondta, hogy az oktatás-nevelés feladata olyan fontos, hogy ezt az 

államnak kell viselnie. Ez azt jelenti, hogy az állam vállalja az oktatás feladatát és garantáltan 
biztosítja a pedagógusok bérét, valamint a dologi költségeket. Ez a feladat azonban 
visszaadható az önkormányzatoknak, ebben az esetben az állam továbbra is biztosítja a bért, de 
a dologi költségeket az önkormányzatoknak kell a saját bevételből biztosítani. Ez azonban 
nagyon nagy feladatvállalás lenne az önkormányzatoknak. Ugyanez az átalakítás van 
folyamatba az egészségügyi intézményeknél is. A megyei kórházak és a fekvőbeteg ellátások 
már bekerültek az állam működtetésébe, ugyanakkor az egészségügyi alapellátás maradt az 
önkormányzatoknál. A járóbeteg szakellátás esetében dönthet az önkormányzat arról, hogy 
akarja-e működtetni vagy átadja az államnak.  

 Hasonló folyamat játszódik le az államigazgatás területén is. Alapvető feladat, hogy minden 
ember számára biztosítsuk az elérhető hatósági munkát. Az államigazgatási feladatoknál az 
önkormányzatoknak mindenképpen megmarad a helyi közügyek intézése (tanyagondnoki 
szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, egészségügyi alapellátás biztosítása stb.). Szintén 
önkormányzati feladat marad az egészséges ivóvíz biztosítása, a folyékony és szilárd hulladék 
közszolgáltatás megszervezése, továbbá ide kerül a kéményseprő szolgáltatás biztosítása is. 
Továbbra is helyben marad a helyi adó joga és lehetősége, de a szabálysértési eljárások már 
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áprilistól a Kormányhivatalokhoz kerülnek. Az egyéb államigazgatási feladatok szintén a 
kormányhivatalhoz kerülnek, de csak 2013. január 1-jétől.  

 Az államigazgatási integrációnak két oka van, az egyik az olcsóbb működtetés, a másik pedig 
az egységes szakmai színvonal biztosítása. E két ok miatt alakulnak ki a járási hivatalok. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a lakosoknak ügyeik intézéséhez el kell utazniuk. Az 
ügyfélfogadást úgy szervezzük meg, hogy az stabilan működjön a járási székhelyeken, a 
kormányablakoknál és a helyi ügyfélszolgálatokon is. Mindenképpen arra törekszünk, hogy 
Önök ne érezzék ennek hátrányos hatását. Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket. 

 
 
Bodor Sándor: 2013. január 2-án kit találok a Polgármesteri Hivatalban? 
 
Dr. Kovács Miklósné: konkrétan én sem tudom kit talál itt. Az biztos, hogy a Kormányhivatal 

2013. január első hetében kiírja, hogy milyen napokon tart ügyfélfogadást a hivatalban.  
 
Bodor Sándor: én arra gondoltam, lesz-e polgármester, jegyző, illetve az ügyintézők maradnak-e? 
 
Dr. Kovács Miklósné: polgármester biztosan lesz, jegyzőt és ügyintézőt pedig a közös hivatallal 

történt megegyezés alapján alkalmaznak.  
 
Seres István: én ebből az előadásból azt szűrtem le, hogy Fülöpjakabnak ez egyáltalán nem lesz jó. 

Ha elviszik a feladatokat, akkor itt biztosan csökken a dolgozói létszám. A másik dolog pedig, 
hogy ha az állam átvállalja az iskola működtetését, miért gondolja, hogy az gazdaságosabb 
lesz? Az önkormányzat is ugyanannyi pénzből tudja működtetni az iskolát, mint az állam. 

 
Dr. Kovács Miklósné: felvetése jogos, sajnos minden átalakulásnak vannak vesztesei és nyertesei. 

Ritka az ilyen település, mint Fülöpjakab, ahol ilyen szigorú takarékoskodás és megfontolás 
mellett működik az önkormányzat. Az állam arra törekszik és legfontosabb feladata, hogy 
garantálja és fenntartsa az iskolák működését a kis létszámú településeken is. Erre viszont elő 
kell teremteni a forrást. Az önkormányzat dolgozóinak ez a változás nem jelent létbiztonságot, 
létszámuk a helyben maradó feladatoktól függ. 

 
Seres István: Fülöpjakab akkor el is könyvelheti, hogy ennek az átalakulásnak ő vesztese lesz. A 

feladatelvitel létszámleépítéssel jár? Mi a garancia arra, hogy létszámcsökkenés esetén az 
állam a felső tagozatot nem szünteti meg? 

 
Dr. Kovács Miklósné: a létszámleépítést nem én döntöm el, mint már mondtam ez a helyben 

maradó feladatok mennyiségétől függ. A másik kérdésre a válaszom, én optimista 
gondolkodású vagyok, és nem tételezem fel, hogy Fülöpjakabon elfogynak a gyermekek.  

 
Hatvani Mónika: mint a fülöpjakabi iskola tagintézmény-vezetője szeretném tájékoztatni a 

lakosokat arról, hogy a változások miatt a pedagógusok nem kerültek pánik hangulatba. Arra 
összpontosítunk, hogy a jelenlegi feladatokat ellássuk. A jogszabályváltozásokat figyelemmel 
kísértük és alternatívákat dolgoztunk ki arra, hogy a következő tanéveket hogyan fogjuk 
megélni. Természetesen ez leginkább attól függ, hogy melyik járáshoz fogunk tartozni. Én úgy 
gondolom, hogy 2012. szeptember 1-jén a tanévkezdés ugyanúgy fog kezdődni, mint eddig, a 
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változásokat csak a következő tanévtől fogjuk érezni. Reméljük, a 2007-ben létrehozott – jól 
működő - jakabszállási közoktatási társulásunk a jövőben is megmarad. Elmondhatom azt is, 
hogy az elkövetkező 2-3 évben biztosított a gyereklétszám ahhoz, hogy mindkét iskolában 
megmaradjon a 8 osztály. Társulásunk olyan szakmai apparátust alakított ki, ami szakos 
ellátottság, a gyógypedagógiai feladatellátás és a tehetséggondozás területén is megfelelt, sőt  
városi iskolákat megelőzött. Mi a hagyományos, konzervatív, nemzeti öntudatra alapuló 
nevelést próbáltuk iskolánkban meghonosítani, és szeretnénk a jövőben is megtartani. 
Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 
Dr. Kovács Miklósné: köszönöm az ajánlatát, a program kialakításában mindenképpen 

megkeressük Önt.  Továbbá szeretném tájékoztatni a lakosokat arról, hogy a Fülöpjakab által 
megfogalmazott kérést – miszerint a Kecskeméti járáshoz szeretnének tartozni – a 
kormánymegbízott támogatta.  

 
Polyák Tibor: ha az iskolák állami fenntartásúak lesznek, akkor az intézmény az állam tulajdonába 

kerül? Községi rendezvények, ünnepségek alkalmával sok esetben igénybe vettük az 
intézményt. Ez, hogyan fog a jövőben működni? 

 
 Ha az önkormányzat vállalja az intézmény dologi költségeinek finanszírozását, de később 

mégis másként dönt, akkor van-e lehetőség a változtatásra? 
 
Dr. Kovács Miklósné: az iskolák működtetésének állami felelőssége egyértelmű. Az állami 

felelősség megnyilvánul abban, hogy teljes egészében működteti az iskolát. Az 
önkormányzatnak meghagyja azt a jogot, hogy ő is működtetheti, de akkor a dologi költségeket 
is viselnie kell. A visszakéréshez azonban mindkét – Fülöpjakab és Jakabszállás – 
önkormányzatnak az azonos döntése szükséges.  

 
 Nincs még döntés arról, hogy állami működtetés esetén az iskola ingatlanjai, mint vagyon, 

állami tulajdonba kerül. 
 
 A döntés nem végleges, minden évben változtatható.  
 
 Bármilyen átadás-átvétel történik, mindent (állagmegóvás, használat stb.) pontosan rögzíteni 

kell a megállapodásban. 
 
Bodor Sándor: ha az állam átvállalja az iskola dologi kiadásait, akkor dönthet úgy, hogy a 

társulásban működő két iskola közül az egyiket bezárja? 
 
Dr. Kovács Miklósné: erre egyértelmű és megnyugtató választ nem tudok adni. Elvileg 

előfordulhat, ha 8 fő alá csökken az osztálylétszám.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? Köszönöm Dr. Kovács Miklósné főigazgató 

asszonynak a jogszabályváltozásokról tartott tájékoztatóját. 
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II. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről, és a 2012. évi 
tervekről, elképzelésekről 
 

 
Csáki Béla: az II. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2011. évi tevékenységről, 
valamint a 2012. évi terveinkről, elképzelésekről.  
 
 
Képviselő-testület: 
 Testületi ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el, a tervezett 11 ülés mellett volt néhány 
rendkívüli is. A testület munkáját két bizottságunk 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 létszáma 1 fővel csökkent 2012. január 1-jével. Munkájukat pontosan, 
tudásuknak megfelelően végzik.  Nagyon sok egyéb, nem a munkakörükhöz 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 2012-es költségvetésben 30 millió forint kiegészítést kellett az oktatáshoz 
tenni és ezen felül van még az iskola helyi fenntartása, energia és karbantartási költsége.  
Az intézményeknél pályázati pénzből az ősz folyamán valósult meg a fűtéskorszerűsítés, és 
nyílászárók cseréje.  
 
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. Tudomásunk szerint az ellátás színvonalával elégedettek a lakosok, egyetlen egy 
esetben történt panasz. Ezt természetesen továbbítottuk az illetékesek felé.  
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Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz-ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak. Az uniós tagság 
következménye, hogy 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 2013-ra- megoldódik a 
probléma. 
 
 
 
Város- és községgazdálkodás 
 
Földutak karbantartása 
 
Sajnos nem tudjuk mindig, maradéktalanul megoldani a földútjavítást, illetve hóeltakarítás. Tudom, 
hogy a lakosság nem mindig elégedett, de ennek nem csak anyagi okai vannak, hanem sokszor az  
időjárás sem engedi a javításokat elvégezni.     
 
 
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 ténylegesen 
ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállalkozó Csíkos Ferenc. Sajnos olyan ára van a 
szennyvízszállításnak, hogy csak az önkormányzat intézményei szállítatnak a vállalkozóval.  
 
 
Temető üzemeltetése 
 
A temető egyházi tulajdonú, de az önkormányzat kezelésében van, gondozását továbbra is 
közhasznú munkásokkal oldjuk meg.  
 
 
Falunap 
 
Az elmúlt év legnagyobb rendezvénye a nyár elején megtartott ÖKO Falunap volt, melyet 
összekapcsoltuk az Idősek Napjával.  Köszönöm a lebonyolításban résztvevő személyeknek és 
szervezeteknek a munkáját.  
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Hasznosítás 
 
 
2011-ben az önkormányzati földterület egy részébe burgonyát ültettünk, a gondozását, illetve 
felszedését közmunkások végezték. A krumpli nagy részét a helyi konyhának értékesítettük, de a 
falu lakossága is szép számmal vásárolt belőle. Ezt a hagyományt az idén is szeretnénk folytatni. 
 
 
 
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.  
 
 
2011. évi beruházások, pályázatok: 

 
 Elkészült a Kunszállás-Fülöpjakab közötti kerékpárút. A beruházás összértéke 104 millió 

forint volt, melyből 15 % önerőt kellett az önkormányzatoknak biztosítani.  
 A LEADER program keretében a civil szervezetek nyújtottak be pályázatokat, ezek 

finanszírozását az önkormányzat előlegezte meg. Ennek keretében megtörtént 
- A Teleház felújítása az Alfa ’94 Szabadidős Klub 
- Térfigyelő rendszer kiépítése pedig a Polgárőrség közreműködésével.  

 -  A sportöltöző felújítása folyamatban van. 
 
 
2012. évi tervek, elképzelések: 
 

 2012-ben elkezdtük a régi Tsz iroda felújítását, amelyben az „Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér” kialakítására nyert pályázatunk valósul meg. Az új épületben kapna 
helyet a könyvtár, falugazdász, alkalmas lesz a civil szervezetek összejövetelének 
megrendezésére, baba-mama szoba kerül kialakításra stb. 

 Szintén 2012-ben szeretnénk megvalósítani a sportöltöző felújítását. E pályázatunk 
szintén egy civil szervezetünk közreműködésével kerül megvalósításra. A pályázaton 
bruttó 4.600.000,-Ft-ot nyert az FSE. 

 2012. június 24-én rendezzük meg – a már hagyománnyá vált -  ÖKO-FALUNAPOT. 
 

Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom a szót a Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 
 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tisztelettel köszöntöm a lakosokat. Röviden ismertetem az 

önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó szociális ellátások feladatait: 
- Az elmúlt évben 41 fő részesült RÁT-ban, illetve 2011. szeptember 1-jétől foglalkozást 
helyettesítő támogatásban. Ebből 7 fő ellátása került megszüntetésre munkába állás vagy egyéb 
ok miatt, 26 fő vett rész az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban. Jelenleg 30 fő 
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részesül ebben az ellátási formában. (pl. parkgondozás, mezőgazdasági munka, közterület 
karbantartás, intézményegységekben takarító, kisegítő munka, kaszálás, gallyazás stb.) 

 2011. szeptember elsejétől a közfoglalkoztatásban résztvevők bére változott. A 8 órás munkaidő 
esetén bruttó 57.000,-Ft, 6 órás munkaidő esetén bruttó 42.750,-Ft, 4 órás foglalkoztatás esetén 
bruttó 34.546,-Ft. 2012. január elsejétől a foglalkozást helyettesítő támogatás összege 28.500,-Ft-
ról 22.800,-Ft-ra, az öregségi nyugdíjminimum  80 %-ára csökkent. 2012. április 30-ig kell 
felülvizsgálni a 2011-ben aktív korúak ellátásában részesült személyek ellátást, és csak az 
kaphatja tovább a foglalkozást helyettesítő támogatást, aki igazolni tudja, hogy 30 munkanapot 
dolgozott az előző évben. 2012-ben az önkormányzat kb. 30 fő közfoglalkoztatását tervezi.  

 
A szociális ellátásokhoz tartozik a tanyagondnoki szolgálat működése is, amelynek fontossága  - 
a településszerkezetből adódóan is - nem vitatható. Folyamatosan nőnek a feladatok, a 
betegszállítástól kezdve, az ebédszállításig, illetve gyermekszállításig. 
 
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. 
2012-ben a szociális étkeztetést 34 fő vette igénybe, a házi segítségnyújtás lehetőségével viszont 
a rászorultak közül is nagyon kevesen (4-6 fő) élnek.  
 
2011. szeptemberétől jelentősen változott a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozás. 
A magasabb jövedelemhatár bevezetésével jelentősen bővült (77 főre) a jogosultak köre, 
valamint a támogatást természetbeni ellátás formájában kapják. 2012. január elsejétől a normatív 
lakásfenntartási támogatás megállapítása jegyzői hatáskörbe került, illetve megszűnt  a helyi 
lakásfenntartási támogatás igénylésének lehetősége. 
 
Ápolási díjban 11 fő részesül, ebből a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ún. „méltányossági” 
ápolási díjban 3 fő, jegyzői hatáskörben pedig 8 fő részesül ellátásban.  
 
A képviselő-testület 2011-ben 9 esetben állapított meg átmeneti segélyt, ebből 2 esetben 
természetbeni juttatás formájában. Az elutasító határozatok száma 3.  
 
A temetési segély polgármester hatáskörébe átruházott támogatás, melyre 7 esetben került sor.  
 
Az elmúlt évben 36 család 67 gyermeke volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre, valamint az évi két alkalommal kapott 5.800,-Ft/gyermek összegű támogatásra.  
 

 Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Rigó Imre: ha az önkormányzat anyagi helyzete engedi, akkor akár pályázati pénzből is nagyon 

örülnék, ha a Sport utcát kiköveznék. A községben ez az egy utca földes még.  
 
 A másik felvetésem az örökös kutya téma, sajnos van olyan személy, aki a tanyáról több 

kutyával jön be a faluba, a kutyák a bolt előtt várakoznak, a gyerekek pedig nem mernek 
bemenni. Ezt az embert nem lehetne felszólítani? 

 



 9

Csáki Béla: természetesen ha anyagi helyzetünk lehetővé teszi, vagy talán lenne pályázati lehetőség, 
akkor mindenképpen szeretnénk a Sport utcát is kikövezni.  

 
Sajnos a kutya kérdés örök probléma. Vannak olyan emberek, akiknek hiába küldünk 
felszólítást, nem foglalkoznak vele, a büntetést pedig nem fizetik be. Nem tudunk mit kezdeni 
velük. A sintérteleppel ugyan van szerződésünk, de egy-egy alkalommal olyan magas összeget 
kérnek, hogy nem igazán vesszük igénybe a szolgáltatásukat.  
 
 

Seres István: mivel jelen van a kunszállási polgármester úr, hozzá is intéznék kérdést. 
 

- A kanyari kereszteződés, amelyet a kerékpárút is keresztez, nagyon balesetveszélyes. Én úgy 
gondolom, hogy ez Kunszállás Önkormányzatának is gondja, ezért össze kell fogni és minél 
gyorsabban meg kell oldani legalább két lámpatest felszerelését.  

- Kunszállás hogyan képzeli el a település jövőjét? Milyen irányba „kacsingat”? 
- Igaz, hogy a szikkasztó aknákkal rendelkező vízfogyasztóknak pluszban talajterhelési díjat is 

kell fizetniük? 
 
 
Kovács Imre: sajnos a kerékpárút pályázatnak a közvilágítás nem volt része, ezért nem került bele. 

A kereszteződéssel kapcsolatos forgalmi problémát ismerjük, ami talán a kerékpárút 
megépítésével tovább fokozódott. Alternatív módon szeretnénk ezt a problémát megoldani. Az 
elképzelések szerint szigetüzemű, kisfeszültségű napelemes közvilágításra nyújtana be 
pályázatot mindkét önkormányzat. 

 
 - 2007-ben  az iskolai társulásnál Kunszállás meggondolta magát és nem társult Fülöpjakabbal. 

Akkor is és most is úgy gondoljuk, hogy az iskolánkat a jövőben is önállóan szeretnénk 
fenntartani. Ettől függetlenül – azonos járásba történő tartozás esetén - nem tartom kizártnak egy 
önkormányzati fúzió létrejöttét. Felmerült az a gondolat is, hogy esetleg Városfölddel hozzunk 
létre közös hivatalt. Ez a családi kapcsolatok miatt és egyéb anyagi megfontolásokból merült fel. 
Pl Mercedes gyár közelsége stb. Ezen elképzelések miatt Kunszállás Község is kérte a 
járásváltást.  
 
 

Csáki Béla: természetesen ismerjük a kereszteződésben lévő problémát, a lámpatest felszerelését 
lakosok is kérték. Sajnos az áramszolgáltató és a közútkezelő olyan követelményeket támaszt, 
amelyet az önkormányzat anyagilag nem bír, ezért más alternatív módszert keresünk, amely 
biztosítja a megvilágítást. Elképzeléseink szerint, ha lesz pályázati lehetőség, akkor a sűrűbben 
lakott tanyavilágot is szeretnénk megvilágítani.  

 
- Kunszállás és Fülöpjakab kapcsolatát elsősorban a régmúlt határozza meg, ez miatt vannak 
fenntartások, de ettől függetlenül mi sem zárkózunk el, hogy esetleg közös hivatalt kell 
létrehoznunk. Ha a járásváltás nem sikerül, akkor Fülöpjakab biztosan nem Kiskunfélegyházával 
társul, hanem inkább Kunszállással.  
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- Tudomásom szerint talajterhelési díjat azon személyeknek kell fizetni, ahol a szennyvíz 
csatornarendszer már ki van építve, és nem kötnek rá. Tehát a fülöpjakabi lakosoknak ezt a díjat 
nem kell fizetni. 

 
 
  Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Nemes Mátyás: szerintem otthon a lakásban és az udvarban éjszaka senki sem világít, ezért teljes 

mértékben pazarlásnak tartom azt is, hogy a községet kivilágítjuk. Évente ez több millió forint 
kiadást jelent az önkormányzatnak. Én csak azokat a dolgokat tartom jó intézkedésnek, amely az 
emberek érdekeit szolgálja.  

 
 
 
 III. NAPIREND: 
 
Csáki Béla: megkérem Petró Tibor urat, hogy ismertesse a Fülöpjakabon megvalósuló ökofarm 

projekt elképzeléseit, terveit. 
 
Petró Tibor:  Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2011.(06.17.) 

önkormányzati határozattal támogatta, hogy az ökofarm projekt egyik helyszíne Fülöpjakab 
Községi Önkormányzat közigazgatási területén legyen. A képviselő-testület a projekt 
megvalósításához 6 ha területet ajánlott fel. Ezen a területen 7 év alatt 300 féle növényi kultúrát 
honosítunk meg. Az ökofarm kialakításának célja, hogy olyan megoldásokat mutasson be a 
helyi lakosságnak, amely a homokhátság legnagyobb problémáira – az ökogazdálkodáson 
keresztül – nyújt megoldásokat, illetve hosszabb távon hozzájárul a hátrányosan érintő 
folyamatok megállításához. Nemzetközi ökofarm hálózatot szeretnénk létrehozni. A térségre 
jellemzően kis parcellákon kívánunk, főleg kertészeti kultúrákkal foglalkozó ökogazdaságot 
létrehozni, amely mindenki számára nyitott. Két család költözik a farmra, akik a közösség 
érdekeit szolgálják. Első lépésben a talajjavítás kezdődik, amely elhúzódhat néhány évig is, 
ezután kerül sor a kultúrnövények termesztésére. A farmon önkéntes egyetemisták dolgoznak 
majd, akiknek ingyenes szállást és étkezést biztosítunk. E mozgalomnak elsősorban nem a 
haszon, illetve profitszerzés a célja, hanem az egészséges életmódra, táplálkozásra való nevelés. 
Ha ezt a programot a lakosság támogatja, akkor elindítjuk és az önkormányzattal aláírjuk a 
szerződést. Köszönöm, hogy meghallgattak. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Seres István: kérem, tájékoztassa a falu lakosságát arról, hogy ez mennyibe fog kerülni az 

önkormányzatnak, milyen létesítmények épülnek ezen a területen és mi lesz akkor, ha mégsem 
sikerül ez a program? 

 
Petró Tibor: az önkormányzatnak ehhez a programhoz anyagi hozzájárulást nem kell adni. E 

tevékenység elindításával a földterület fenntartható módon termőképessé fog válni. A sikeres 
megvalósulás lényege, hogy nagyon szervezetten működjön. Mint elmondtam, 7 év alatt 
szeretnénk 300 növényi kultúrát meghonosítani, a farmra 2 család költözik, akik összefogják és 
szervezik és önkéntes egyetemisták munkáját. Kezdetben mobil házakat építünk, itt fogadjuk az 
önkénteseket. A program megvalósítására egy nonprofit szervezet alakul, amelynek nem a 
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profitszerzés a célja. A bérleti szerződést 30 évre szeretnénk kötni, a szerződés lejárta után az 
ott felépült építmények az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

 
Nemes Mátyás: ez a mozgalom tovább öregbíti Fülöpjakab hírnevét, és reményeink szerint a 

gyermekeink menzája is biotermékekből kerül majd összeállításra.  
 
Seres István: én támogatom az elképzelést. A szerződés lejárta után rendezett, szép parkosított, 

fásított, közepén biogazdálkodásra alkalmas területet kap vissza az önkormányzat. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? Mi a falugyűlés véleménye az elhangzott tervekről? 
 
A falugyűlésen részt vevő lakosság egyhangúan támogatta az ökofarm projekt megvalósulását. 
 
 
Csáki  Béla: 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 

 
 
 
 


