
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné, Seres Ist-
ván képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Timafalvi László – a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetője, 
Dr. Patak Sándro – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Takács Zoltán körzeti megbízott, 
Rigó Imre Polgárőrvezető, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről, és a Polgárőrség munkájáról 
 Előadó: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott,  

                   Polgárőrség Vezetője,  
 
2./ Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről  
     Előadó: Bakró Tibor elnök 
 
3./ EU Önerő Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú 

„Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer ki-
alakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című pro-
jekt II. forduló önerő támogatására 

 Előadó: Polgármester 
 
4./  Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
5./  Interpelláció 
 
6./ 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 és Csankovszki Tibor képviselők jelezték, hogy a mai 
ülésen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyal-
ni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
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I. NAPIREND: Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség 
munkájáról 

 
Csáki Béla: a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról készült 

előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem az érintetteket, hogy az anyagot kí-
vánják-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Timafalvi László: összességében elmondhatom, hogy a Rendőrkapitányság illetékességi terü-

letén jelentősen csökkent a bűncselekmények száma.  Fülöpjakabon a helyzet még kedve-
zőbb, és az eredményesen lezárult nyomozások aránya megközelíti a 100 %-ot. Én úgy 
gondolom, a közlekedésbiztonság is sokkal jobban alakult az elmúlt évekhez képest. Ehhez 
az eredményes munkához jelentősen hozzájárult a körzeti megbízott, a polgárőrség tevé-
kenysége, valamint az önkormányzat segítsége, egyrészt az üzemanyag hozzájárulással,  
másrészt pedig az internet és térfigyelő rendszer kiépítésével.  

 
Polyák Tibor: van-e lehetőség a térfigyelő kamerarendszer bővítésére? Külterületen is nagy 

szükség lenne rá, néhány lakos még anyagi segítségét is felajánlotta. 
 
Timafalvi László: a kamerarendszerek bővíthetők és mi is azt szeretnénk, ha minél több he-

lyen felszerelésre kerülne. Természetesen figyeljük a pályázati kiírásokat, és ha lesz min-
denképpen küldünk értesítést.  

 
Seres István: van-e annak akadálya, hogy ha a körzeti megbízott az irodában dolgozik, akkor 

az autója kint a posta előtt parkoljon? Ez a posta részére is nyújt egyfajta biztonságot, és az 
átmenő forgalomra is sebességkorlátozó hatással bír. 

 
Takács Zoltán: ha az irodában tartózkodom, akkor ennek nincs akadálya.  
 
Csáki Béla: a közlekedésbiztonság javulása a kerékpárút megépülésének is köszönhető. Sok-

kal biztonságosabb közlekedhetnek a kerékpárosok, gyalogosok és a kismamák. A Szabad-
idő Parkig nagy valószínűséggel a közvilágítása is megoldódik. Sajnos nagyobb gondot je-
lent és elég balesetveszélyes a kanyari csomópont, amelynek megvilágítását egyenlőre nem 
tudja az önkormányzat megoldani.  

 
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a Polgárőrség pályázott, de az üzemelés fenntartá-
sát az önkormányzat vállalja fel. Kialakításával egy mikrohullámú internet hozzáférés is 
bekerült a rendszerbe azért, hogy a kamerákat online tudják felügyelni.  

 
 A beszámolóban szerepel, hogy a településen kábítószerrel való visszaélés miatt a megelő-

ző évhez hasonlóan 2011-ben sem kellett eljárást kezdeményezni. Én úgy gondolom, hogy 
ebben szerepet játszott az is, hogy iskolánk részt vett egy drogprevenciós programban.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Timafalvi László: 2011-ben fő cél az volt, hogy kevesebb bűncselekmény történhessen meg. 

Ezt a feladatot maradéktalanul megvalósítottuk. A megelőző munkánk során sikerült meg-
gátolni a bűnözés növekedését, és javult a felderítő munkánk színvonala is. Ezt az eredmé-
nyes munkát 2012. első felében is teljesítettük. Az előző évekhez képest negatív hatást az 
erőszakos jellegű garázdaság, illetve szándékos testi sértés elkövetése terén figyelhetünk 
meg. 

 
Seres István: az új birtokvédelmi törvénnyel nagyobb hatalmat kapnak a tulajdonosok? 
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Timafalvi László: erről most még nem tudok nyilatkozni. 2013. január 1-jétől kerül beveze-

tésre, utána tudunk ennek változásairól, esetleges hatásairól beszámolni.  
 
Seres István: sok esetben kiskorúakat használnak fel a  felnőttek a bűncselekmény elkövetésé-

re. Ezeket a gyerekeket hogyan lehet büntetni? 
 
Timafalvi László: mindenképpen felmerül a felelősségük, ebben az esetben a szülőnek is. A  

gyermek vagy a gyermekkorú nem büntethető, de az, aki rábírja a bűncselekmény elköve-
tésére, az ellen eljárás indul.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, térjünk át a Polgárőrség tájékoztatójára. Megkérdezem Rigó Imre polgárőr-

vezetőt, hogy a kiküldött írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni. (2.sz. melléklet) 
 
Rigó Imre: az írásos anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre 

válaszolok. 
 
Polyák Tibor: a polgárőr szövetségtől mekkora összegű támogatást kapnak?  
 
Rigó Imre: 2 x 100.000,-Ft támogatást kapunk, amit üzemanyagra költünk.  
 
Polyák Tibor: a támogatás összegét mi alapján állapítják meg? Lakosságszám, polgárőr lét-

szám? 
 
Timafalvi László: általában polgárőr taglétszám alapján állapítják meg.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

A község, a polgárőrség, és a rendőrség kapcsolata községünkben jól működik, egyéb 
ügyekben is megtalálják a segítségnyújtás lehetőségét. Én úgy gondolom, a lakosság is azt 
látja, hogy a településen (kül- és belterületen) a rendőrség és a polgárőrség rendszeresen 
járőrözik, ez biztonságérzetet jelent számukra.  

 
 A polgárőr szervezet hasznosságát mutatja, hogy több helyi szervezet rendezvényein – a 

falu érdekeit is szem előtt tartva - szolgálatot teljesítenek. Mivel szinte mindannyian pol-
gárőrök vagyunk, így nagyon nehéz ezt a munkát értékelni.  
Én úgy gondolom, ennek az együttes munkának is az eredménye az, hogy községünkben a 
közbiztonság helyzete jónak mondható.  

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség 
munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség munkájáról szóló 
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
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II. NAPIREND:  Tájékoztató a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről  
 
 
Csáki Béla: a Fülöpjakabi Sportegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Bakró Tibor elnököt, hogy a kiküldött anyag kiegészíti-e? (3.sz. 
melléklet) 

 
Bakró Tibor: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre válaszolok. Ter-

mészetesen itt megragadva az alkalmat szeretném az önkormányzat mindennemű (anyagi, 
természetbeni) segítségét megköszönni. 

 
Csáki Béla: az idei évben milyen eredmények születtek? A csapat teljesítette a kitűzött célt? 
 
Bakró Tibor: tavaszi fordulóban (a 12 csapatból) a 6. helyen végeztünk, ez megfelelt a célki-

tűzéseinknek, tehát a minimális célt teljesítettük.  Jelenleg pihenőn vagyunk, de közben ké-
szülünk a 2012/2013-as bajnokságra.  

 
Csáki Béla: a LEADER program keretében az FSE, mint civil szervezet a sportöltöző felújítá-

sára nyújtott be pályázatot. A munkálatok finanszírozását az önkormányzat előlegezte 
meg. Az őszi bajnokság megkezdése előtt befejeződnek a felújítási munkák.  

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Én azt tapasztalom, hogy az FSE is a többi szervezethez hasonlóan szervezett formában 
végzi a dolgát. Aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken, a Szent István napi meg-
emlékezés megszervezésében. Köszönöm, hogy a szakterületükön kívül eső feladatokba is 
bekapcsolódnak, mint például a kultúra és hagyományápolás területén.    
Megye III-as szinten a foci elsősorban örömfoci, nagyon az önkéntességen alapul, a játé-
kosok nem pénzért játszanak. Minden játékosnak, kinek a munkahelyén, kinek a magán-
gazdaságában megvan a komoly feladata. Köszönjük, hogy a csapat a megye III-as bajnok-
ságokon aktívan részt vesz, öregbíti Fülöpjakab hírnevét.  
 
Van-e további kérdés? 
 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a Fülöpkei Sportegyesület tevékenységéről szóló tájé-
koztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a Fülöpkei Sportegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül tudomásul vette.  
 
 

 
III. NAPIREND:  EU Önerő Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 

azonosító számú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai 
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Tele-
pülési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. forduló 
önerő támogatására 

 
 

Csáki Béla: az EU önerő Alap pályázat benyújtásáról készült előterjesztést a képviselők meg-
kapták. (4. sz. melléklet) 
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 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az EU Önerő Alap pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztés 

elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
33/2012. önk. számú határozata 
EU Önerő Alap pályázat benyújtására 
Vonatkozó előterjesztés elfogadása      

H A T Á R O Z A T 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EU Önerő Alap pá-
lyázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú „Települési szilárdhulla-
dék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Tele-
pülési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. forduló önerő támogatására című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosítójú „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai sta-
bilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási 
Rendszerben” II. forduló pályázat megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Ön-
erő Alapra pályázatot nyújtson be. 

 

 

A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai: 

 

Megnevezés:  Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szol-
gáló rendszer kialakítása aCs Homokhátsági Települési Hulladékgaz-
dálkodási Rendszerben II. forduló 

Azonosító száma:     KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004  

Összköltsége:     3 440 033 840,-Ft 

Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül):  927 223 660,-Ft 

Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén):  463 611 830,-Ft 

Saját forrás biztosításának módja:  koncessziós díj 

Pénzügyi ütemezés: melléklet szerint 

 

Határidő: azonnal             
Felelős:  Polgármester               
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Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 

1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Csáki Béla polgármester 
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
4. Irattár 

 
 
 
 

IV. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosítása tárgyában elkészült 

előterjesztést a képviselők megkapták. (5.sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tár-

gyában készült előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
34/2012. önk. számú határozata 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítása 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kiskunfél-
egyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módo-
suljon a 8. számú módosítással egységes szerkezetben. 

 
2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja  tagönkormányzatok 

és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a gyermekjóléti szolgáltatás felada-
tok ellátása tárgyában létrejött megállapodás IV. számú módosítását. 

 
 
Felelős:  Csáki Béla polgármester 
Határidő:  2012. július 31. 
 
Melléklet:  

1. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-
dás nyolcadik számú módosítással egységes szerkezetben – tervezet 

2. Megállapodás gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására IV. számú módosítása-
tervezet 

 
 
A döntésről értesül: Kiskunfélegyházi Kistérség Szolgáltató Intézmény 
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2.) 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi „Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság Megszilárdí-

tására” szervezet azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzaton 
keresztül 520.000,-Ft anyagi támogatást szeretne nyújtani a rendőrség munkájához. Ismer-
tetem a kérelmet. (6.sz. melléklet) 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő az „Alapítvány a Vagyonvédelem és Közbiztonság megszilárdí-

tására” szervezet támogatását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
35/2012. önk. számú határozata 
Támogatás fogadása az „Alapítvány a vagyonvédelem és 
közbiztonság megszilárdítására szervezettől 

 
HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja az „Alapítvány a vagyonvéde-
lem és közbiztonság megszilárdítására” elnevezésű /székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 1. Adószám: 19045346-1-03, Bankszámlaszám: 51900018-13000024, képviselő: Dr. 
Lenkefi Attila, a kuratórium elnöke/ szervezet anyagi támogatását, amelyet azzal a céllal juttat, 
hogy azt az önkormányzat a helyi közrend, közbiztonság és bűnmegelőzés célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében támogatásként biztosítsa a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság ré-
szére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos együttműködési megállapodás 
megkötésére az „Alapítvány a vagyonvédelem és közbiztonság megszilárdítása” elnevezésű 
szervezettel. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
3.) 
Csáki Béla: az Őszidő Nyugdíjas Klub azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 

július 7-ei kirándulásuk költségeihez 30.000,-Ft összegű anyagi támogatást biztosítani szí-
veskedjenek. Ismertetem a kérelmet. 

  
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 

Szavazásra terjesztem elő az Őszidő Nyugdíjas Klub részére 30.000,-Ft összegű támogatás 
megállapítását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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36/2012. önk. számú határozata 
Az Őszidő Nyugdíjas Klub részére 30.000,-Ft 
támogatás megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Őszidő Nyugdíjas Klub részére 
30.000,-Ft összegű támogatást állapít meg. 
 
A támogatást a 2012. évi költségvetésben az egyéb támogatások terhére biztosítja.   
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: az FSE azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy amennyiben meg-

szervezi a Szent István napi rendezvényt, abban az esetben a programok színesebbé tétele 
érdekében anyagi támogatást biztosítani szíveskedjenek.  A 2012. évi költségvetésbe 50 
eFt lett erre a célra tervezve. Mi a vélemény, javaslat? 

 
Bakró Tibor: a kérelemhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a megszervezésnek nemcsak 

anyagi okai vannak, hanem idén gondot jelent az is, hogy nem lesz meg az a baráti, családi 
segítség, amit az elmúlt években kaptunk. Természetesen amennyiben nem tudjuk a Szent 
István napi rendezvényt megszervezni, abban az esetben nem tartunk igényt a támogatási 
összegre. 

 
Polyák Tibor: amennyiben a Szent István napi rendezvény megszervezésre kerül, minden-

képpen javaslom az 50.000,-Ft támogatást.  
 
Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat? 
 
   Szavazásra terjesztem elő az FSE részére 50.000,-Ft anyagi támogatás megállapítását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
37/2012. önk. számú határozata 
Az FSE Sportegyesület támogatásáról 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakabi Sportegyesület részére, 
a Szent István napi rendezvény megszervezésére egyszeri 50.000.-Ft összegű támogatást álla-
pít meg.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2012. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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5.)  
Csáki Béla: a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy részükre működési célra 90.000,-Ft összegű támogatást megállapítani 
szíveskedjenek. Ez az összeg a Községi Szabadidőpark kialakítására benyújtott pályázat 
elszámolásának kerekített egyenlege.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 90.000,-Ft összegű anya-

gi támogatását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
38/2012. önk. számú határozata 
Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 
anyagi támogatása 

HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány 
részére, működési célra 90.000,-Ft összegű támogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület a támogatást a 2012. évi költségvetés „egyéb támogatások” jogcímen 
biztosítja.  
 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
6.) 
Csáki Béla: minden évben sor kerül a szakmai kitüntetések, valamint oklevelek adományozá-

sára. Ezt a hagyományt idén is szeretnénk folytatni, valamint kérném a képviselő-testület 
véleményét arról, hogy ebben az évben „Fülöpjakabért” kitüntetést kíván-e kiadni?  

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy „Fülöpjakabért” kitüntetést ebben az 
évben nem kíván kiadni, a szakmai kitüntetésekre vonatkozóan pedig meg kell kérdezni az 
érintett intézmények vezetőinek javaslatát.  
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V. 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  
 


