
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19-én 16 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 

Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 
 

1./ A gyermekvédelmi, pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
rendelet megalkotása 

 Előadó: Jegyző 
 

2./   Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási  Megálla  
podásának 7. számú módosításának megtárgyalása 

     Előadó: Polgármester 
 

 3./ Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megálla-
podásának módosítása 

        Előadó: Polgármester 
 
4./ Egyebek 

 
 

 
 

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapí-
tom, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásával került sor az összehívásra. Csáki Pál és Seres István képviselő jelezte, hogy a 
mai ülésen nem tud részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtár-
gyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.   
  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: A gyermekvédelmi, pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló rendelet megalkotása 

 
Csáki Béla: a gyermekvédelmi pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
jegyző asszonynak. (1. sz. melléklet) 
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Tár-
sulásnak nevesíteni kell azt, hogy gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében az ellátásban 
részt vevő önkormányzatok mely települést ruházzák fel a rendeletalkotás jogával A kép-
viselő-testületek a Társulási Megállapodás módosításával párhuzamosan beépítik a helyi 
rendeletükbe a gesztor település rendeletalkotási felhatalmazását, úgy hogy azt a kiskun-
félegyházi képviselő-testület is április 1-jéig a saját rendeletében be tudja építeni. Ezen 
változtatást  a rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdése tartalmazza. 

 
 Ismertetem a rendelet-tervezetet.  
 
 A következőkben kérném a képviselő-testület javaslatát.  
 

- A 3. §. (4) bekezdésben van szabályozva, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás mértéke gyermekenként 10.000,-Ft, és évente legfeljebb két alkalommal adható. 
Erre vonatkozóan van a képviselő-testületnek más javaslata? 

- A másik kérdésem az lenne, hogy az 3. §. (5) bekezdést kiegészítsük-e azzal, hogy a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás „az egészségügyi- és szocilális bizottság javas-
latára” természetben is nyújtható…  

 
Mi a vélemény, javaslat? 
 

Polyák Tibor: a 3. §. (4) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi támogatás összege 
eltér a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén fizettet pénzbeli támogatástól? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege 

5.800,-Ft/gyermek, melyet évente két alkalommal augusztusban és novemberben fizetnek 
ki az érintetteknek.  

 
Polyák Tibor: a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás teljes egészében önkormányzati tá-

mogatás? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen. Azon támogatási összegről, amelyről a képviselő-

testület alkot rendeletet, annak biztosításáról neki kell gondoskodnia. Ilyen pl. az átmeneti 
segély is. 

 
Polyák Tibor: a támogatási összegre tett (10.000,-Ft) javaslattal egyetértek. A természetben 

nyújtható támogatásnál nem tartom szükségesnek azt, hogy tartalmazza a rendelet: „az 
egészségügyi- és szociális bizottság javaslatára” természetben is nyújtható a támogatás. 

 
Csankovszki Tibor: a támogatás mértékénél mindenképpen maximálni kell az összeget? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: erre a törvényben nem találtam kitételt, de a környező telepü-

lések gyakorlata az, hogy valamilyen módon maximalizálták az összeget. Pl. az öregségi 
nyugdíjminimum %-a, konkrét összeg 

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a gyermekvédelmi pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló rendelet elfogadását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2012.(III.19.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi  ellátásokról 
 

 
 
 

II. NAPIREND: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
Társulási  Megállapodásának 7. számú módosításának megtár-
gyalása 

 
 

Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Meg-
állapodásának 7. számú módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. (2. 
sz. melléklet) Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a következők miatt szükséges a módosítás:  
 

- A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításá-
ról szóló törvény átalakította a területfejlesztés és –rendezés intézményi struktúráját. A 
módosított törvény szerint a feladatellátás területi szintjét a megye képezi. Megszűn-
nek a regionális és a megyei fejlesztési tanácsok. A megszűnő Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács valamint a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat lesz. 

- A törvény hatályon kívül helyezte a kistérségi fejlesztési tanácsok működését szabá-
lyozó paragrafusokat. Mivel a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a többcélú kis-
térségi társulás látta el, így ez is okot ad a „Megállapodás” módosítására.  

- Az 1997. évi XXXI. tv. változásából adódóan a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásnak tartalmaznia kell azt, hogy a 
gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő önkormányzatok mely önkormányzatot jelö-
lik ki a rendeletalkotásra, valamint miként rendezik az anyagi hozzájárulás és az eljá-
rásjogi szabályok kérdését. A rendeletalkotási felhatalmazást célszerű az intézményt 
fenntartó, gesztor településnek megadni, a mi esetünkben Kiskunfélegyházának.  

 
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodásának 7. számú módosítását.  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
19/2012. önk. számú határozata 
Társulási Megállapodás módosítása 
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H A T Á R O Z A T 
 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosuljon a 7. számú módosí-
tással egységes szerkezetben.   
 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2012. március 19. 

 
 
III. NAPIREND: Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 
 
 

Csáki Béla: a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról készült előterjesztést a képviselők megkapták. (3.sz. 
melléklet) Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan a személyi 

térítési díj csökkentésének vagy elengedésének feltételeiről a Gyvt. alapján az önkor-
mányzat rendeletet alkotott. Mivel eddig mindkét település önállóan alkotta meg a gyer-
mekvédelmi és a térítési díjról szóló rendeletét, ezért ezt a jövőben is így szeretnénk 
hagyni. Ennek a feltétele viszont az, hogy ezt a társulási megállapodásban rögzítjük.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Tár-

sulás társulási megállapodásának módosítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
20/2012. önk. számú határozata 
Jakabszállás-Fölöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jakabszállás-Fülöpjakab 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. Megbízza 
Csáki Bála polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást aláírja.    
 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 
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IV. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére a BÁCSVÍZ Zrt által 

tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról készült 
anyagot a képviselők megkapták. (4.sz. melléklet) Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, ész-
revétel? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: miért vannak olyan települések, ahol 0 Ft-os összeg szerepel? 
 
Csáki Béla: erre a kérdésre nem tudok válaszolni. A következő Társulási ülésen megkérde-

zem az illetékesektől. 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezé-

si hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról készült határo-
zat-tervezetet. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
21/2012. önk. számú határozata 
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési 
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról 

 
H A T Á R O Z A T 

 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és 
fennmaradt önerő 70 %-át, 124.373,- azaz egyszázhuszonnégyezer-háromszázhetvenhárom 
Ft-ot a OTP Bank Nyrt. 11732002-15773977 sz. bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdo-
nosa a „Kék-víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu-
lás. 

 
 
A határozatról értesítést kap: 

 „Kék-víz” Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
 

2.) 
Csáki Béla: Fülöpjakabon ökofarmot szeretne megvalósítani a Green Living Matrix szerve-

zet. Céljaikról, elképzeléseikről a képviselő-testületnek és a falugyűlésnek is beszámoltak, 
és mindkét helyről támogatást kaptak, a képviselő-testület mindezt határozatba is foglalta. 
Ennek ellenére elbizonytalanodtak, és telefonos megkeresés útján ismételten megkérdez-
ték, hogy a falu támogatja-e az elképzelést? Ennek oka az volt, hogy kissé támadólag lé-
pett fel egy lakos, aki egyben képviselő is, akkor, amikor a szervezet egyik tagja egy tel-
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ket szeretett volna megvásárolni. Az egyeztetések során az önkormányzatnak annyi kérése 
volt, hogy terveiket úgy alakítsák ki, hogy lehetőség maradjon új építési telkek kialakítá-
sára is. Én ismételten kérném a képviselő-testület véleményét, valamint a támogató szán-
dék megerősítését.  

 
Bakró Tibor: továbbra is támogatom az elképzelést, azért mert van egy ember, aki nem oszt-

ja a mi véleményünket, még nem jelenti azt, hogy megváltozott az álláspontunk. Egy kép-
viselő-testületi döntés nem egy ember döntése, hanem a többségé, ezért ezt kell figyelem-
be venni. Én javaslom, hogy egy levélben erősítsük meg támogató szándékunkat.  

 
Csankovszki Tibor: egyetértek az elhangzottakkal. 
 
Szénási Zoltánné: nem értem a szervezetet, azért mert egy valaki támadólag lép fel, még nem 

jelenti azt, hogy az önkormányzat meggondolta magát.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ennek a megállapodásnak az volt a legingatagabb része, hogy 

az ide költöző két család biztonságban érezze magát és az önkormányzat akkor se rakja ki, 
ha már nem lesz ott ökofarm. Erre nagyon nehéz lett volna jó jogi megoldást találni, hogy 
a más tulajdonában lévő területen az adott család életvitelszerűen haláláig ott lakhasson. 
Erre a legjobb megoldás az lett volna, ha saját területet vásárol a család. Én úgy gondo-
lom, hogy ezért szerette volna az egyik család az 1009 hrsz-ú területet megvásárolni Ez a 
terület a farm folytatása lett volna. Ez viszont már valamennyire magában foglalná az el-
képzelésekben lévő majdani telekosztást. Valószínűleg ebben ütközött a képviselő úr vé-
leménye.  

 
Szénási Zoltánné: az adás-vételi szerződés létrejött? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a vita miatt nem jutottunk el a szerződéskötésig.  
 
Polyák Tibor: véleményem szerint egy ember véleménye nem változtatja meg a képviselő-

testület szándékát. Ezt nem szabad komolyan venni, de ha szükséges, akkor mindenkép-
pen erősítsük meg a szándékunkat.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy az ökofarm megvalósítását továbbra is 
támogatja és ezen szándékát levélben is megerősíti. 
 

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az ülést berekesztette. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

                 Csáki Béla      Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
               polgármester                                jegyző 
  


