
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 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, 
Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 

 
1./  Közmeghallgatás 
 
2./  A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása 
  Előadó: Háziorvosi, fogorvosi, védőnő 
 
3./  A járási hivatalok kialakításához kötendő megállapodás megtárgyalása 
  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 képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-
vezetőnek Szabó Renátát 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.  



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: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok. 
 
Polyák Tibor: azt szeretném kérdezni, hogy a betegek tüdőszűrőre Kiskunfélegyházára 

mennek, de ők Kecskemétre mehetnének-e? 
 
Dr. Jakab Tibor: nem, kaptunk Kecskemétről a Tüdőgondozótól egy körlevelet, amelyben 

felsorolják, hogy mi az ami sürgősségi feladat, tehát oda csak súlyos esetekben mennek 
betegek. A Tüdőgondozó továbbra is Félegyházán működik, ott ellátják a betegeket, 
elvégzik a szükséges vizsgálatokat, de a 40 év alattiak fizetnek érte.  

 
Szénási Zoltánné: azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az évben már többször is 

előfordult, hogy az asszisztensnő táppénzen volt, ebben az esetben nem lehetne 
valahogyan a lakosságot a rendelési idő változásról értesíteni? 

 
Dr. Jakab Tibor: abban az esetben lehetséges, ha a Hírvivőben közöljük, de a mostani 

esetben ez nagyon hirtelen jött, mi sem tudtuk ezt előre. Ha előre be tudja az asszisztensnő 
ezt jelenteni, akkor a Hírvivőben lehetséges a közlése. Milyen információs lehetőség van 
arra, hogy ezt tudjuk közölni? 

 
Szénási Zoltánné: egész egyszerűen az ajtóra kifüggeszteni a rendelési idő változást.  
 
Dr. Jakab Tibor: a továbbiakban, ha előfordul még ilyen, akkor próbálunk valami megoldást 

keresni.  
 
Polyák Tibor: a kézi gyógyszertár csak hétvégente nagyon sürgős esetekben működik? 
 
Dr. Jakab Tibor: én mindig felajánlom a betegeknek, tehát van rá lehetőség, de legtöbben 

pénz nélkül érkeznek, vagy esetleg más elintézni valójuk is van a városban, és így inkább 
ott váltják ki a gyógyszereiket.  

 
Mindenki tapasztalta már véleményem szerint, ha szakrendelésre kell elmenni, akkor 
milyen nehézséget jelent. A tavalyi évhez képest ez még rosszabbodott, most még 
kevesebb a szakrendeléseknél az orvos, vagy kevesebb időt rendelnek. Többen inkább 
magánrendelésre mennének el, de ott is már csak jövő évre adnak időpontokat, vagyis 
hosszú a várakozási idő. Hiányzik a laboratórium, amely felgyorsította a betegforgalmat, 
illetve a diagnózist.  
 
Másik észrevételem, annak ellenére, hogy tartottunk tőle, hogy a kecskeméti ügyelettel 
problémáink lesznek az odajutással, illetve a betegek ellátásával, nagyon jól működik. 



Pontosan, precízen ellátják az ügyeletre bemenő betegeket, az összes lehetséges vizsgálati 
eredményt kinyomtatják, és a vizsgálatokat rövid idő alatt elvégzik, sőt még a 
gyógyszereket is felírják a betegeknek. Nagyon magas szakmai szinten látják el a 
betegeket. Nehéz a sürgősségi belosztály működése, mert túl vannak terhelve, tehát ott is 
sokat kell várni a betegeknek.  
 

Seres István: azt szeretném kérdezni, ha megtörténik a járásváltás, akkor a kórházi ellátás 
helye is változik ezzel együtt? 
 

Csáki Béla: az egészségügyi, kórházi ellátás állami feladat, tehát nem függ a járási 
rendszertől.  

 
Dr. Jakab Tibor: az ellátás és ambulancia marad Kiskunfélegyházán, de a többi, pl. 

sürgősség átmegy Kecskemétre, vagyis oda fog tartozni.  
 
Csáki Béla: a járásnak nincs közvetlen hatása az egészségügyre.  
 

A háziorvosi munkához kapcsolódóan van-e további kérdés, észrevétel? 
 

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

 
Szekeresné Szabó Mária: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, a felmerült kérdésekre 

szívesen válaszolok.  
 
Szénási Zoltánné: azt szeretném kérdezni, hogy a beszámolóban olvasható, hogy 4 

koraszülött gyermek született, és hogy ennek van-e valami oka? 
 
Szekeresné Szabó Mária: ezek között ikrek is voltak, ott gyakoribb a koraszülöttek száma, 

konkrétan ebből a pici számból nem lehet megállapítani, következtetést levonni, hogy mi 
lehet az oka.  

 
Szénási Zoltánné: idén hány gyermek született? 
 
Szekeresné Szabó Mária: idén 6 kisbaba született.  
 
Csankovszki Tibor: az iskolában mi megkapjuk (kapunk egy névsort), hogy mely 

gyermekeknek kell gyógytestnevelésre járniuk, de ezt ki és mi alapján dönti el, hogy oda 
mely gyermekek járnak? Ezek a gyermekek nem vehetnének részt a testnevelés órákon, 
illetve csak a gyógytestnevelő tanártól kaphatnának osztályzatot. 

 
Szekeresné Szabó Mária: ez úgy indult, hogy amikor jött a lehetőség, hogy az iskolában 

induljon gyógytestnevelés óra, hogy gyógytestnevelő jönne, és foglalkozna a gyerekekkel, 
megkérdeztem az iskolától, hogy kik azok a gyerekek, akik ebbe a körbe beletartoznak 
(lúdtalp, gerincferdülés, asztma). A doktor úrral együtt minden évben elvégezzük a 
szűrővizsgálatokat, és akiket kiszűrtünk, hogy gerincferdülése, lúdtalpa, esetleg asztmája 
van, az ő nevüket adjuk meg.  

 
Csankovszki Tibor: akkor ezeknek a gyerekeknek el kellene menni ortopéd orvoshoz? 
 



Szekeresné Szabó Mária: nem törvényszerű, mert én kérdeztem, hogy ehhez kell-e 
ortopédiai vizsgálat, és azt mondták, hogy nem kell szakorvosi javaslat, tehát elegendő az 
iskolaorvosi szűrővizsgálat eredménye.  

 
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.  
 

 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 
59/2012.(10.24.) 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.  
 
 

III. NAPIREND: A járási hivatalok kialakításához kötendő megállapodás 
megtárgyalása 

 
 
Csáki Béla: a Kormányhivataltól kijöttek először rovancsolni és lefényképezni a tárgyakat, 

eszközöket, utána eljött a Kormányhivatal igazgatója, aki ezzel van megbízva, dr. Havassy 
Sándor, ő jelezte, hogy Fülöpjakabnak mivel kell hozzájárulnia a járáshoz. Van 2 üres 
státuszunk, amelyek nincsenek betöltve, hiszen köztisztviselői állások voltak. Tehát ezt a 
két álláshelyet elviszik, és a jegyző státusz megszűnik. A jegyző munkájára igényt tart a 
járási hivatal. Egy számítógépet visznek el a megfelelő szoftverekkel, illetve két telefont, 
tehát ezeket ingyenes használatba adjuk át az államnak. (2.sz melléklet) 

 
Seres István: a jegyzői állás hogyhogy meg fog szűnni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a 2000 lélekszám alatti települések közös hivatal kialakítására 

kötelezettek, a közös hivatalnál egy jegyzői státusz lesz. Betöltésének módja még nem 
ismert. 

 



Csáki Béla: tervezet van, hogy 5000 lélekszám alatt, illetve felett hány embert 
alkalmazhatnak. Nem tudjuk, hogy hogyan alakul a 2013-as év költségvetése.  

 
Szénási Zoltánné: ha pl. két település társul, akkor csak az egyik település jegyzőjét viszik el, 

vagy mind a kettőét?  
 
Csáki Béla: a 2000 lélekszám alatti településtől viszik el, vagyis Fülöpjakabtól.  
 
Szénási Zoltánné: akkor a jegyzői feladatokat a másik település jegyzője fogja ellátni? 
 
Csáki Béla: a közös hivatalnak egy jegyzője lesz, de igen, így van, akkor a másik település 

jegyzője fogja a jegyző feladatát ellátni. Mi Jakabszállás felé irányulunk, mi küldtünk 
nekik egy határozatot, amelyről csak annyi visszajelzést kaptunk eddig, hogy tudomásul 
vették.  

 
Szénási Zoltánné: ha a 3 település társulna, akkor az mennyiben jelentene változást? Tehát az 

még több létszámleépítéssel járna? 
 
Csáki Béla: ez csak tervezet, hogy hány embert alkalmazhatnak. Ez a feladatok nagyságától, 

milyenségétől is függ.  
 
Seres István: a megállapodásban átadott ingatlanokat ingyenesen használják, vagy nem kerül 

az ő tulajdonukba? 
 
Csáki Béla: ingatlanátadás minket nem érint.  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
  Szavazásra terjesztem elő a közös hivatalok kialakításához kötendő megállapodás 

elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
60/2012.(10.24.) önkormányzati határozata 
Megállapodás megkötése a járási hivatalok  
Kialakításához 
 

H A T Á R O Z A T  
 

A Képviselő-testület megtárgyalta Csáki Béla polgármester fenti tárgyú előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Képviselő-testület a határozat-tervezet mellékletét képező megállapodást elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 



 
IV. NAPIREND: Egyebek 

 
1.) 
Csáki Béla: köszöntöm dr. Rosta Szabolcs urat, illetve Hatvani Gábort. Kérem, hogy 

ismertessék jövetelük célját. 
 
Hatvani Gábor: bizonyára mindenki hallott róla, hogy itt a környékben az egykori 

Jakabszállásnak a templomdombjáról van szó. Ez itt található a Herke-tó partján, 
Fülöpjakab közigazgatási területén. Ennek a megmentéséről lenne szó. Ez egy nagyon régi 
kun település, lehet azt mondani, hogy az egyik legkorábbiakhoz sorolható. Jakabszállás 
kun kapitány székhely volt, és a Mohácsi vész után ez a 600-800 fős település 
folyamatosan csökkent. A templom maradványai megmaradtak. Ez a terület 
magántulajdonban van, melyen mezőgazdasági termelés folyik. Itt 4200 m2 területről van 
szó, és ezt a területet kellene magántulajdonból önkormányzati tulajdonba áthelyezni. Ha 
feltárásról van szó, akkor bizonyos összeget össze kell szedni, de ezt úgy lehetne 
megoldani, hogy bizonyos pályázatokon keresztül lehessen pénzhez jutni. Azt kellene 
tisztázni, hogy milyen formában lehetne azt megvalósítani, hogy magántulajdonból 
önkormányzati tulajdonú terület legyen.  

 
Rosta Szabolcs: turizmusfejlesztésről van szó. Az első lépés az, hogy a művelésből ki kell 

vonni, és valahogyan önkormányzati tulajdonba kell hogy kerüljön. A későbbiekben 
emlékkertnek, romkertnek, vagy bármilyen más emlékműnek, turisztikai látványosságnak 
kialakítható.  

 
Csáki Béla: milyen lehetőség van arra, hogy ezt a területet valóban meg tudjuk védeni, 

őrizni? Ezt a területet akkor meg kellene jelölni, vagy be kellene keríteni? Milyen 
költségekkel járna mindez? 

 
Rosta Szabolcs: nem kellene bekeríteni, vagy a művelésből kellene kivonni, vagy pedig 

legelőnek átminősíteni. Minimális költségei vannak annak, hogy önkormányzati 
tulajdonná lehessen tenni.  

 
Csáki Béla: mindhárom település (Jakabszállás, Fülöpjakab, Kunszállás) történelmében 

benne van, főleg, hogy Kunszállás polgármestere viseli most a Kiskun Kapitány címet.  
 
Szénási Zoltánné: milyen mélyen vannak ezek a leletek? 
 
Rosta Szabolcs: folyamatos erózió van, de elég mélyre vágtak az ekét. A sírok egy része 

mélyebben van, alapok még vannak benn, az alapok nagyon mélyre lenyúlnak, akár 1,5 
méter mélyre is.  

 
Csáki Béla: a kun települések sorába tartozunk mi is. Ha van egy ilyen emlékhely, akkor 

valóban méltó módon lehetne emlékezni, és be lehetne vonni akár a bicikliturizmusba is, 
vagy akár különböző programokat is lehetne oda szervezni.  

 
Hatvani Gábor: a közös múltnak a legféltettebb kincse, és ezt kellene valahogyan megóvni, 

és akár egy emlékhelyként kialakítani. Egy olyan alapot szeretnék létrehozni, amiből 
később pályázni lehet, de elsősorban most az a legfontosabb, hogy meg lehessen védeni a 
területet.  



 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? Felveszem a kapcsolatot a földtulajdonossal, 

megpróbálunk az árban megegyezni, és a döntést a következő testületi ülésen a képviselők 
elé hozom.  

 
 
2.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ez a hónap a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról való döntésnek a hónapja. Van némi változás, 
mely inkább csak formális, pl. megváltozott a támogatáskezelőnek az elnevezése, az 
Emberi Erőforrás Minisztérium kereteiben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 
támogatáskezelő elnevezése. Október 26-áig kell elektronikus formában regisztrálni 
azoknak a településeknek, akik részt akarnak venni a 2013-as pályázaton. Megmaradt az 
„A” és „B” típusú pályázatnak a lehetősége, az „A” típusú a már felsőoktatásban 
résztvevőknek szól, a „B” típusú pedig a középiskolában utolsó évfolyamon járóknak, 
ahol feltétel, hogy sikeres érettségit tesznek, illetve felveszik őket egy felsőoktatási 
intézménybe.  
Abban kellene döntést hozni, hogy csatlakozni kíván-e Fülöpjakab Község 
Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz? 
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
61/2012.(10.24.) önkormányzati határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás a 2013-as 
évre vonatkozóan 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást a 2013-as évre 
vonatkozóan elfogadja. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
3.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás 2012. 

december 31-én meg fog szűnni, így az irodában lévő tárgyakat, illetve egy szolgálati 
autót elidegenítik. Van arra lehetőség, ha valamely önkormányzat úgy gondolja, hogy 
szüksége lenne ezeknek az eszközöknek valamelyikére, lehet licitálni. Az árverésre 2012. 



december 13-án kerül sor a kiskunfélegyházi Városházán. Magánszemélyek is 
licitálhatnak, azonban azonos licit esetében az önkormányzatoknak elővásárlási joguk van. 

 
Seres István: a társulás vagyona, ha pl. elkel, akkor az szét lenne osztva? 
 
Csáki Béla: így van, akkor szét lesz osztva lakosarányosan. A rendezvénysátor nem lesz 

értékesítve, az marad az önkormányzatok tulajdona. Felvetődött az is a kistérségi társulási 
tanács ülésén, hogy a befolyt összegből a rendezvénysátor felszerelését valósítanák meg a 
tulajdonos önkormányzatok.  

 
 

V. Interpelláció 
 
Szénási Zoltánné: azt szeretném csak kérdezni, hogy még a nyáron ki lettek a fák vágva a 

kerékpárút mellett, és a gallyak ott maradtak, de a gaz már lassan ellepi, és hogy azok ott 
maradnak-e? 

 
Csáki Béla: nem, nem maradnak ott, ki lesz onnan hordva a régi gázcsere-telepre, mert aki az 

aprítására jelentkezett, mégsem tudja ezt megoldani, így mi fogjuk elszállítani.  
 
Seres István: a kivágott fa az önkormányzaté lett? 
 
Csáki Béla: igen. Van-e más kérdés, észrevétel? 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt 
ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 
 

K.m.f. 
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