
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 15 

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

tánné  képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
 Kurucz Judit teleház vezető, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
 1./  A  2011. évi zárszámadás elfogadása 
      Előadó: Polgármester 

 
2./  Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól 
   Előadó: Polgármester 
 
3./ Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár tevékeny-

ségéről 
       Előadó: Polgármester 
 
4./  A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2012-re vonatkozóan  
      Előadó: Polgármester 
 
5./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
6./  Interpelláció 
 
7./ (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 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 jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
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I. NAPIREND: 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 
 

Csáki Béla: a 2011. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a kép-
viselők megkapták. Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadás-
ra. (1.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a zárszámadási rendelet mellékletét képezi a belső ellenőrzé-
sekről készült éves ellenőrzési jelentés, melyet a képviselő-testületnek a rendelettel együtt 
kell tárgyalnia és elfogadnia.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló ren-

delet elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2012.(IV.25.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

 
 
 
II. NAPIREND: Tájékoztató az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatai-

ról 
 

Csáki Béla: az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól készült tájékoztatót a 
képviselők megkapták. Szabó Imre falugazdász jelezte, hogy sajnos a mai ülésen nem tud 
megjelenni. Ha van kérdés, jelezzük felé és a következő ülésen tájékoztatom a képviselő-
ket. (2. sz. melléklet)  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatai-
ról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület az agrárágazat támogatási rendszerének tapasztalatairól szóló tájékozta-
tót egyhangúlag tudomásul vette.  
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III. NAPIREND: Beszámoló a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a 
könyvtár tevékenységéről 

 
Csáki Béla: a könyvtár tevékenységéről és a közművelődési feladatok ellátásáról szóló be-

számolót a képviselők megkapták. Havas Tibor könyvtárkezelő jelezte, hogy a mai ülésen 
nem tud megjelenni. Ha kérdés merül fel, akkor a következő ülésre tájékoztatja a képvise-
lőket. Megkérdezem Kurucz Judit teleház vezetőt, hogy az általa készített anyagot kiegé-
szíti-e?  (3 sz. melléklet) 

 
 
Kurucz Judit: tájékoztatásként szeretném a képviselőknek elmondani, hogy az IKSZT-vel 

kapcsolatosan volt már konkrét megkeresés is. Egy írónő szívesen tartana felolvasó estet, 
természetesen díjazásért. Továbbá gondoltam egy biokonyha működtetésére is, ahol lehe-
tőség nyílna a különböző bioételek elkészítésére. Természetesen ezek csak elképzelések, 
illetve tervek, a döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

 
Seres István: a postai szolgáltatás is az IKSZT épületébe kerül? 
 
Kurucz Judit: a postai szolgáltatást opcionális lehetőségként soroltam fel, ami azt jelenti, 

hogy a pályázó szervezetek a helyi igényeikhez igazodva választhattak a szolgáltatások 
közül.  

 
Csáki Béla: a postai szolgáltatás nyújtása kizárólag azokon a településeken lehet, ahol a Ma-

gyar Posta Zrt. a postai szolgáltatást a Postapartner Program keretében vállalkozásba való 
kiszervezés útján kívánja működtetni, és a meghirdetett pályázatra jelentkező IKSZT cím-
birtokos vagy együttműködő partnere a postai szolgáltatás üzemeltetési jogát elnyerte és a 
Magyar Posta Zrt.-vel szerződést kötött. Az induláskor gondolkodtunk róla, de végül ná-
lunk a posta nem került a szolgáltatási körbe.  

 
Csankovszki Tibor: a pedagógusok nevében szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk a 

programokkal színesített Teleház működésének. Egyre több gyereket aktivizál, amely 
mindenképpen dicséretet érdemel. 

 
Kurucz Judit: örülök, hogy elégedettek velem és én is szeretném megköszöni a pedagógusok 

segítségét. 
 
Seres István: az opcionális szolgáltatásoknál szerepel: „Üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi 

vállalkozók támogatása érdekében” Ez mit takar? 
 
Csáki Béla: a pályázó szervezetek a tájékoztatóban szerepelt opcionális szolgáltatások közül 

választhattak. A szolgáltatások köre a helyi igényekhez igazodva lett meghatározva, va-
lamint a pályázat benyújtásakor az anyagi lehetőségeinket is figyelni kellett. A támogatás 
nettó finanszírozású, ami azt jelenteti, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell fizetnie. 
Ez annak idején 20 % volt, jelenleg viszont 27 %. Az anyagiak mellett meghatározó volt a 
létesítmény nagysága is. Egy iroda van benne, amelyet igény esetén a vállalkozók kibérel-
hetnek.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
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  Az IKSZT májusi átadása után egy helyen fog koncentrálódni a könyvtár, teleház műkö-
dése, valamint ebben az épületben kap helyet a falugazdász is. Jelenleg a könyvtáros taní-
tói főállása mellett látja el ezt a tevékenységet szolid megbízási díjért. Az IKSZT működ-
tetésére 5 éves kötelezettséget kell vállalnunk, amelyből az első 3 év működését finanszí-
rozzák. Reméljük az IKSZT beruházással hozzájárulunk ahhoz, hogy a falu kulturális éle-
te még színvonalasabb legyen.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a könyvtár 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
25/2012. önk. számú határozata 
a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról,  
a könyvtár tevékenységéről   

 
HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete a kulturális és közművelődési feladatok ellátásáról, a 
könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
 
 

IV. NAPIREND: A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása 2012-
re vonatkozóan 

 
 
Csáki Béla: a teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározására vonatkozó előter-

jesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asz-
szonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni. (4.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: egyáltalán nem tudjuk, hogy 2013. januárja után mi lesz a 

sorsa a fülöpjakabi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, ezért az itt dolgozó köz-
tisztviselőktől a 2012-es évben az a legnagyobb elvárás, hogy ebben a végtelen nagy bi-
zonytalanságban tartsanak ki. Véleményem szerint ilyen körülmények között jól teljesíte-
ni, odafigyelni, összpontosítani, és az ügyfelekkel úgy bánni, hogy ezt a terhet ők ne érez-
zék ez most számukra a legnagyobb teljesítmény. Bízunk abban, hogy jövőre is megtalálja 
mindenki a végzettségéhez, gyakorlatához igazodó munkalehetőséget.  

  
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a köztisztviselők teljesítményértékelés alapjául szolgá-

ló célok meghatározását.   
 
 Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
26/2012. önk. számú határozata 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
köztisztviselői részére a 2012. évi teljesítményértékelés alapját 
képező célok meghatározásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpjakab Községi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői 2012. évi munkateljesítmény követelményeinek 
alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: 

 
A Képviselő-testület és szervei munkájának segítése a döntések körültekintő, alapos, 
törvényes, több döntési alternatívát biztosító előkészítése, valamint következetes, mara-
déktalan végrehajtása által.  

 
Ezen belül különösen: 
       

- A jogszabályi előírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselő-testület és bizottsá-
gai döntéseinek előkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetsé-
ges döntési lehetőségek feltárására. 

 
- Saját bevételi forrást jelentő területek erősítése, különös tekintettel a Polgármesteri 

Hivatal behajtási tevékenységére. 
 

- Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott rendele-
teknek aktualizálása, változások átvezetése, egységes szerkezetbe foglalása. 

 
- A költségvetési egyensúly fenntartása 2012. évben is ésszerű, költségtakarékos 

gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költség-
kímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása a község gazdálkodásának stabilitása 
érdekében.  

 
- A vagyongazdálkodás során törekedni kell az önkormányzati vagyon értékállósá-

gának megőrzésére, védelmére.  
 
- A pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázati források felkutatása. Közremű-

ködés a pályázatírásban. Sikeres pályázatok esetén azok költségtakarékos és jog-
szerű megvalósítása, a projektek szakszerű előkészítése és végrehajtása.  

 
- A településfejlesztési és -üzemeltetési feladatok eredményes koordinálásának meg-

teremtése. 
 

-   A község, mint befektetőbarát környezet bemutatása széleskörű, naprakész infor-
mációk  nyújtásával, kedvező feltételek kialakításával.  

 
- Az önkormányzati beruházások előkészítése és lebonyolítása  során  különös gon-

dot kell fordítani a  közbeszerzési törvény előírásának betartására. A közbeszerzési 
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törvény hatálya alá nem tartozó beruházások tekintetében a közpénzek takarékos 
felhasználását kell szem előtt tartani. 

 
- Az önkormányzati fenntartású intézmények hatékony és gazdaságos működtetését 

szolgáló intézkedések megtétele. 
 

A hatósági feladatok ellátása során kiemelt cél a törvényesség, a gyorsaság (eljárási ha-
táridők betartása), az eredményesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés megvalósí-
tása. 
 

 -   Az ügyfélközpontúság körében kiemelendő, hogy az ügyintéző tevékenysége kö-
zéppontjában az ügyfél áll, így elsődleges a személyes bánásmódban való részesí-
tés, az udvarias, segítőkész, empatikus, rugalmas magatartás tanúsítása, a szaksze-
rű tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás és információ nyújtása.  

 
- A felügyeleti jogkörben megtartott  törvényességi ellenőrzések illetve a belső el-

lenőrzés  során feltárt hibák, hiányosságok elemzése, a jogalkalmazási gyakorlat 
ennek megfelelő megváltoztatása. 

 
- A köztisztviselők kötelező, illetve a hivatal éves továbbképzési tervében foglalt 

képzésben való részvételének biztosítása, valamint olyan, nem kötelező képzések-
ben való részvétel támogatása a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott mér-
tékben, amely a köztisztviselő munkájának magasabb színvonalon történő ellátását 
segíti.(pl. idegen nyelv tanulásának támogatása) 

 
- Az ügyvitel területén a pontos, precíz, gyors munkavégzés megvalósítása. 

 
- A bevezetett elektronikus iktatás és ügyiratkezelés új rendszerének hatékony mű-

ködtetése, fejlesztése. 
 

- Az e-közigazgatás bevezetésének előkészítése. 
 

-  Az önkormányzati honlap karbantartása, fejlesztése. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2012. évi egyéni teljesít-
ménykövetelményeit az elfogadott kiemelt célok alapján határozza meg.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2012. évi egyéni teljesítmény-
követelményeit  az elfogadott kiemelt célok alapján állapítsa meg. 
 
Felelős:Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál: jegyző, polgármester 
Határidő: 2012. május 10. 
 

 
VI. NAPIREND: Egyebek 

 
1.) 
Csáki Béla: a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Ki- 

rendeltség Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltósága azzal a kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a harangláb elkészítéshez és harangöntéshez anyagi vagy természetbeni 
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támogatást nyújtani szíveskedjenek. Természetbeni juttatásként 2 db nagyméretű akácfát 
kérnének. Az én javaslatom 20-30 eFt összegű anyagi támogatás.  

 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Csankovszki Tibor: meg kell nézni, hogy van-e alkalmas akácfa. Ha nincs  20-30 eFt össze-

gű anyagi támogatást javaslok.  
 
Seres István: szét kell nézni, hogy van-e megfelelő fa. Elsődlegesen én is a természetbeni 

támogatást javaslom, ha ez nem sikerül, akkor viszont egyetértek az anyagi hozzájárulás-
sal.  

 
Polyák Tibor: egyetértek az elhangzott javaslatokkal. Ha nem találunk akácfát, akkor én 20 

eFt anyagi támogatást javaslok. 
 
Bakró Tibor: anyagi támogatás esetén én 30 eFt-ot javaslok. 
 
Csáki Béla: van-e más vélemény, javaslat? 
 
 Ha nem találunk megfelelő fát, akkor anyagi támogatásként 25 eFt-ot javaslok, ez az el-

hangzott (legnagyobb és legkisebb) javaslatok átlaga. Elfogadható? 
 
 Van-e más javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltósága részére 2 nagyobb 

méretű akácfa adományozását, illetve ha ez nem megfelelő, akkor 25.000,-Ft anyagi tá-
mogatás biztosítását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2012. önk. számú határozata 
Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltóság támogatása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltó-
sága részére – harangláb készítéshez, illetve harangöntéshez – 2 db nagyméretű akácfát ado-
mányoz, illetve ennek hiányában egyszeri 25.000,-Ft összegű támogatást biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Fülöpjakab, Tanya 454. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő tanya ér-

tékesítéséhez kérném a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatát. Az ingatlan területe 
3597 m2, ebből 2446 m2 szántó, és 1151 m2 pedig kivett terület (tanya, udvar). A tanya 
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nagyon rossz állapotban van, villany nélküli, a falak meg vannak nyílva, az ajtó is hiány-
zik. Ha nem költünk rá, rövid időn belül össze fog dőlni. Mi a vélemény, javaslat? 

 
Csankovszki Tibor: a tanya komoly felújításra szorul, soha semmire nem használtunk, ezért 

én mindenképpen hozzájárulok az értékesítéshez.  
 
Csáki Béla: korábban gondoltunk arra, hogy az iskolás gyerekeknek kialakítunk egy pihenő-

helyet. Készítettünk egy kalkulációt, sajnos milliókat kellett volna költeni arra, hogy ezt 
az ÁNTSZ és egyéb hatóságok engedélyezzék.  

 
Polyák Tibor: az önkormányzatnak nincs arra pénze, és nincs is olyan funkció, amiért most 

fel kellene újítani ezt az ingatlant. Én szintén támogatom az ingatlan értékesítését.  
 
Szénási Zoltánné: volt rá érdeklődő? 
 
Csáki Béla: igen, de egyelőre komoly vevő nincs, írásbeli kérelem még nem érkezett.  
 
Bakró Tibor: én is támogatom az értékesítést, és mindenképpen javaslom a meghirdetést is.  
 
Csáki Béla:  van-e további vélemény, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja hozzájárul a Fülöpjakab, Tanya 454. szám alatti, önkor-
mányzati tulajdonban lévő 3597 m2 területű tanya és szántó ingatlan értékesítéséhez. 
 
 
3.) 
Csáki Béla: Tájékoztatás: 

- az IKSZT épülete előtti 42 m2 területet, valamint az önkormányzati épület kiugró rés-
zéig egy 10 m2-est szakaszt a kivitelezők térkővel borítják meg. Az irodaépületek 
előtti, valamint a sportöltöző előtti járdaszakaszt, szintén szeretnénk ugyanilyen térkő-
vel kirakni. Ez kb 20-25 m2 nagyságú területet jelent. Ennek költsége, kb. 5.000,-
Ft/m2.  

- Az IKSZT beruházás kisebb-nagyobb zökkenőkkel ugyan, de zajlik. 
 

Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 

 
VI. NAPIREND:  Interpelláció 
 

 
Interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem.   
 

k.m.f. 
 
 

 Csáki Béla Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                  polgármester                                                                            jegyző 


