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JEGYZŐKÖNYV 

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

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

Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 

Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 
 
 

1./   Pályázat benyújtása a KEOP – 2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra /Épületenergetikai 
fejlesztések/ 

 Előadó: Polgármester 
 

2./    Döntés a Gyermekjóléti szolgálat feladatellátás módjáról 2013. január 1-től 
Előadó: Polgármester 

 
3./   Egyebek 

 
 

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli 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: Pályázat benyújtása a KEOP – 2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra 
/Épületenergetikai fejlesztések/ 

 
Csáki Béla: megjelenőben van egy KEOP-os pályázat, amellyel épületenergetikai 

fejlesztéseket lehet megvalósítani. Az Alkotmány u. 1. szám alatti ingatlan felújításából a 
hivatali rész maradt le, amely csatlakozik az IKSZT-hez. Ez a pályázat még nem élő, csak 
tervezik a meghirdetését. A cég, amely megkereste az önkormányzatot, jelezte, hogy ez a 
pályázat hamarosan meg fog jelenni. Ha érdekel minket, akkor ők ezt előkészítik, hiszen 
egy műszaki audit elkészítése kötelező. Ez a cég a Magyar Energia Centrum Kft., 
melynek központja Budaörsön van, de van Kecskeméten is egy irodája, mellyel 
folyamatosan tartom a kapcsolatot. Felmérést kell készíteniük, és majd az alapján adják az 
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árajánlatot is. A megpályázható összeg maximuma 50.000.000 Ft, melynek 85%-a vissza 
nem térítendő támogatás, és 15%-a önrész. A cég az épületet megvizsgálta, melyről 
készült egy kalkuláció. A felújítás oldalfali hőszigetelésből, lábazat hőszigetelésből, 
padlás hőszigetelésből, az épület nyílászáró cseréjéből, és fűtéskorszerűsítéséből állna.  
Ez egy komplett felújítás lenne, melynek költsége bruttó 18.163.000 Ft. Van egy olyan 
opciós lehetőség is, hogy egy 6.000.000 Ft-os, 6 KW teljesítményű napelemet szereljenek 
fel, amellyel a villanyszámlánk lényegesen csökkenne. Ez az opció is a 85%-os 
támogatásban van benne, amelyhez 15 % önrészt kell tenni. A tervezést, közbeszerzési 
eljárást, műszaki ellenőrt is a cég vállalja. Ebbe a pályázatba a tetőcsere már nem fér bele, 
tehát az saját erős lenne. A megbízási díj, amit a mérnöki munkáért, illetve minden 
munkáért, amit előzetesen végeznek kell fizetnünk, az elszámolható költségek közé 
sorolható, melynek összege 1.529.000 Ft. Fülöpjakab nincs benne a gazdasági, társadalmi 
és infrastrukturális szempontból elmaradott településsorban, ezért mi EU önerőt nem 
tudunk igénybe venni. Van-e vélemény, észrevétel? 
 

Seres István: nekünk előre kellene fizetnünk? 
 
Csáki Béla: ütemezve kell fizetnünk, és addig nem kell fizetnünk, amíg nem szállítanak 

nekünk. 
 
Polyák Tibor: én úgy gondolom, hogy ez a 85 %-os támogatás nem sűrűn adatik meg, 

véleményem szerint élni kellene ezzel a lehetőséggel.  
 
Csáki Béla: ők a szigeteléssel 50 %-os megtakarítást tudnak garantálni.  
 
Csankovszki Tibor: a tanulmány alapján kell a kivitelezést is megoldani, elkészíteni? 

Véleményem szerint mindenképp foglalkozni kellene vele. 
 
Csáki Béla: ők ezt kompletten csinálják meg, végzik el. (tervezés, kivitelezés) 
 
Polyák Tibor: mindenképpen támogatom, de az én véleményem az, hogy a napelemek 

működését egy szakember vizsgálja meg, hogy itt gazdaságosan tudnának-e működni. 
 
 Van-e további kérdés, vélemény?  
 

Szavazásra terjesztem elő a KEOP – 2012-5.5.0/A kódszámú épületenergetika fejlesztések 
program keretében kiírt pályázat benyújtását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
65/2012. önk. számú határozata 
A KEOP – 2012-5.5.0/A kódszámú 
épületenergetikai fejlesztések program 
keretében kiírt pályázat benyújtása 
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HATÁROZAT 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a pályázaton való 

részvételt, egyetért ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósításával, és vállalja az önrész 
kifizetését.  
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
 

II.NAPIREND: Döntés a Gyermekjóléti szolgálat feladatellátás módjáról 2013. 
január 1-től 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulási Megállapodása tartalmazza a gyermekjóléti alapellátáson belül a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátásának biztosítását. Fülöpjakab is ennek a társulásnak a keretében 
látta el ezt a feladatot. A kistérségi társulásnak a jövője bizonytalan a következő 
esztendőre nézve, illetve teljesen megszűnik ezeknek a kistérségi társulásoknak az állami 
finanszírozása. Dönteni kell tehát arról, hogyan kívánja a település január 1-jétől 
megoldani ezt a feladatellátást. A Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi 
Intézmény segítséget nyújt a jövőben is a szakszerű feladatellátáshoz.  
A kérdés tehát az, hogy Fülöpjakab 2013. január 1-jétől kilépjen-e ebből a társulásból, 
feladatellátásból? 
 

Seres István: ebből a társulásból most mindenkinek ki kell lépnie? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: nem kötelező, csak mindenkinek ez a legcélszerűbb megoldás.  
 
Seres István: olyan szociális munkás, aki ezt elvállalná vállalkozóként, olyan nincs, vagy ez 

hogyan lenne megoldva?  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: minden településen csak töredék óraszámban lenne az ilyen 

vállalkozó, viszont ha egy főállás van mögötte, akkor amellett könnyebb a kis óraszámú 
településeket is ellátni. A Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény 
közreműködésével minden településre megfelelő végzettségű ember jut.  

 
Szénási Zoltánné: erre a feladatra Vereb István már nem alkalmas? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: neki egyéni vállalkozó igazolványa jelenleg nincs, de nincs 

kizárva, hogy vele folytatja Fülöpjakab tovább ezt a feladatellátást.  
 
Polyák Tibor: nekünk eddig hozzá kellett tennünk az állami normatívához? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, hozzá kellett tenni, elsősorban azért, mert ebben a nagy 

ellátási rendszerben kötelező volt a pszichológus, a fejlesztő pedagógus és a jogász 
alkalmazása, hozzá kellett járulni a szervezet fenntartásához.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Önkormányzati Társulás által 
ellátott „Gyermekjóléti szolgálat” feladatellátásból való kilépést.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
66/2012. önk. számú határozata 
Kilépés a „Gyermekjóléti szolgálat”  
feladatellátásból 
 
 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat mellett az 
alábbi határozatot hozza: 
Fülöpjakab Község 2013. január 1-i hatállyal kilép a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás által ellátott „Gyermekjóléti szolgálat” feladatellátásból.  
 
Határidő: 2012. november 20. 
Felelős: polgármester 
 
 

III.NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: arról is döntenünk kellene, hogy kivel lenne a legoptimálisabb a közös hivatal 

kialakítása. Mi Jakabszállást kerestük, hogy mi vele szeretnénk ezt a közös hivatalt 
kialakítani. Kunszállás község megkeresett minket, hogy esetleg alakítsunk velük egy 
közös hivatalt, és vonjuk vissza a Jakabszállás felé irányuló határozatunkat, de 
megbeszéltük, hogy nekünk már van egy érvényes határozatunk Jakabszállás felé. Abban 
az esetben, ha Kunszállással történne meg a társulás, akkor ott lenne a központ, és ők 
adnák a jegyzőt is. Van egy költségvetési terv, amelyben a hivatali létszámokat határozzák 
meg, és ez alapján a legkedvezőbb a Kunszállással való társulás lenne. Több próbálkozás 
is volt már Kunszállás irányába, de egy sem járt túl sok sikerrel, éppen ezért nem tudjuk, 
hogy ez hogyan tudna működni. A hivatali létszámokra vonatkozó adatok csak tervezetek, 
ezek még változhatnak. 

 
Szénási Zoltánné: hogyan változna a hivatalok létszáma a társulásokkal? 
 
Csáki Béla: a következőképpen alakulna: Fülöpjakab – Jakabszállás esetében az elismert 

hivatali létszám 13,68 státuszt jelent, melyből Fülöpjakab 4,02-t, Jakabszállás pedig 9,66-
ot kapna. 
Ha Kunszállás is csatlakozna, tehát a hármas társulás állna fenn, akkor az elismert hivatali 
létszám 16,22 státusz lenne, melyből Fülöpjakab 3,31-et, Kunszállás 4,93-at, Jakabszállás 
pedig 7,97-et kapna.  
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Ha Fülöpjakab Kunszállással társulna, akkor az elismert hivatali létszám 11,27 státusz 
lenne, ebből Fülöpjakabra jutna 4,53 státusz, Kunszállásra pedig 6,74. Ez tűnik a legjobb 
megoldásnak, ha a státuszt nézzük.  
 

Szénási Zoltánné: a hármas társulással járnánk a legrosszabbul.  
 
Csankovszki Tibor: én nem tartom sportszerűnek a határozat visszavonását. Jakabszállással 

partnerként tudunk együtt működni, de Kunszállással egyáltalán nem.  
 
Bakró Tibor: én az mellett vagyok, hogy a határozatot semmiképp ne vonjuk vissza, ezt annó 

megbeszéltük, hogy velük szeretnénk társulni, akkor ez maradjon is így, mi pedig bízunk 
abban, hogy ők is elfogadnak majd minket.  

 
Polyák Tibor: én úgy gondolom, hogy Jakabszállással jobban együtt tudnánk működni, mint 

Kunszállással, még ha valamennyivel kevesebb ember is maradna.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy a tanyaprogram keretében 

benyújtott mindkét pályázatunk nyert, tehát a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, illetve a 
tanyavillamosítás is.  

 
 
Csáki Béla: 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 
  
 
 


