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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án 
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, 
Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 

 
1./   A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 Előadó: Polgármester 
 
2./   Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról 
       Előadó: Polgármester 
 
3./   2013. évi belső ellenőrzési terv 

Előadó: Polgármester 
 
4./   A gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának megtárgyalása 
 
5./   Egyebek 

Előadó: Polgármester 
 
6./   Interpelláció 
 
7./   Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
 Előadó: Polgármester 

 
8./   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.  
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I.  NAPIREND:   A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 

Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és 
javasolja elfogadásra. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot 
kívánja-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy ha január 1-jétől 

nem jön létre a közös hivatal, akkor február 28-ig kell egy költségvetést összeállítani, 
amelyben benn van az önkormányzat és a hivatal, majd február 28.-a után egy újabb 
költségvetést kell összeállítani, amelyben már nincs benne a hivatal. Két beszámolót is 
kell majd készíteni, az egyiket a 2012-es évről, a másikat pedig arról a két hónapról, 
amelyben még a régi módon működtünk. Ez is változtathat még a terveken.  

 
Csankovszki Tibor: ez a koncepció akkor most azért készült el, hogy a törvényi 

kötelezettségeknek eleget tegyünk? 
 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: a törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk, de egyben 

tájékoztató jellegű is.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
67/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról  
 
Csáki Béla: az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Megkérdezem Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyit, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (2. sz. melléklet) 

 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi: összefoglalóan annyit szeretnék elmondani, hogy váratlan 

esemény a 2012-es évben nem történt, inkább feladatok maradtak el, amelyeket át tudtunk 
csoportosítani. A 2012-es év költségvetésének teljesítése jó színvonalon áll. A 
beszámolóban látható, hogy a hivatal és az önkormányzat költségvetését szét kellett 
szedni. Ezt azért is próbáltam most így bemutatni, mert jövőre ez még jobban szét fog 
válni egymástól, mert a hivatal költségvetése a közös hivatal költségvetésében lesz benne.  
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Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadását. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
68/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról  
szóló beszámoló elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

III. NAPIREND: A 2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
 
Csáki Béla: a 2013. évi belső ellenőrzésről szóló anyagot a képviselők megkapták. 

Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébetet, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  
 (3. sz. melléklet) 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: hogy hogyan fog jövőre a belső ellenőrzés megvalósulni, az 

attól is függ, hogy hogyan fog alakulni a Kiskunfélegyházi Önkormányzati Társulásnak a 
sorsa, milyen feladatok fog tovább vinni, és azt is meddig. Az is változtathat még ezen a 
helyzeten, hogyha eldől, hogy 2013-ban hogyan jön létre a közös önkormányzati hivatal. 

 
Seres István: ha a Kecskeméti járáshoz tartozunk, akkor az befolyásoló tényező is lehet, 

hiszen akkor nem Kiskunfélegyházáról jön majd az ellenőr? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a helyi önkormányzat dönti el, hogy kit kér fel a belső 

ellenőrzési feladat ellátására. Nyilvánvalóan, ha létrejön a közös hivatal, akkor célszerű 
lesz egy belső ellenőrrel elvégeztetni ezt a munkát. A belső ellenőrt nem egy külső 
szervezet küldi, hanem az önkormányzatnak saját érdeke, hogy kérjen fel valakit erre a 
munkavégzésre, aki megfelelő szakképzettséggel rendelkezik és regisztrált belső ellenőr. 

 
Csankovszki Tibor: ez az önkormányzat számára akkor egy segítség? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, természetesen. Egyrészt tényfeltáró, hibafeltáró, 

másrészt pedig segítségnyújtó.  
 
Seres István: a belső ellenőr év közben is segít az önkormányzatnak vagy csak az ellenőrzés 

folyamán? Tehát szakmai tanácsot vagy segítséget tud nyújtani? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a belső ellenőr elsősorban a gazdálkodásban jártas, ott már 

kértünk tőle segítséget, és meg is kaptuk. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a 2013. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztés 

elfogadását. 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
69/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
A 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tervről szóló 
előterjesztést elfogadja.  
 
Felelős: Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 

IV. NAPIREND: A gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának megtárgyalása 
 
Csáki Béla: a Többcélú Kistérségi Társulás keretében végeztettük el eddig ezt a kötelező 

feladatot, a kiskunfélegyházi Kapocs Segítőszolgálat segítségével, az ő működési 
engedélyével látták el ezt a feladatot. Ezt a feladatellátást minden település megpróbálja 
máshogyan, saját működési engedéllyel megoldani. (4. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a személyi feltételek biztosításában az önkormányzat a 

Kapocs Szolgálatot kérte fel segítségnek. Felső fokú végzettségű szociális munkás láthatja 
el ezt a feladatot, de még egy helyettes is szükséges, aki szintén rendelkezik a megfelelő 
végzettséggel. Az 1-es számú családgondozó Vereb István marad, ő most válik 
vállalkozóvá, és vállalkozóként köt vele megállapodást erre a feladatra az önkormányzat. 
Továbbra is érvényben marad Fülöpjakabon a heti 13,5 órás ügyfélfogadási idő.  

 
Seres István: ez a 13,5 óra heti szinten marad 2 napra lebontva? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, ez a Fülöpjakabot érintő összes munkaidő, amelynek 

felét köteles a családgondozó ügyfélfogadással tölteni. 
 
Seres István: ha létrejön a közös önkormányzat, akkor mi lesz ezzel a szolgálattal? 
 
Csáki Béla:  minden településnek kötelező ezt a feladatot ellátni. 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 

 
 Szavazásra terjesztem elő a gyermekjóléti szolgálat szakmai programjáról szóló 

előterjesztés elfogadását. 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
70/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának 
elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti 
szolgáltatás működtetési formájának meghatározása tárgyban készített polgármesteri 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
1. megbízza Vereb Istvánt Kiskunfélegyháza, Damjanich utca 29. szám alatti lakost, 
hogy 2013. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat családgondozóként 
lássa el Fülöpjakab Község közigazgatási területén heti 13,5 órában 1.000,-Ft/óra (ÁFA 
mentes) díjazás ellenében, amely tartalmazza a településre történő kijárás költségét is. 
Megbízott a helyettesítés anyagi fedezete biztosításáról maga gondoskodik. A képviselő-
testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
2. Vereb István családgondozó helyettesítésével 2013. január 1. napjától Farkasné Sipos 
Juliannát, Kiskunfélegyháza, Mónus I. utca 2/A II/8. szám alatti lakost bízza meg. A 
helyettesítéssel járó költségeket Vereb István családgondozó viseli. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására; 
3. a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programját a határozat mellékletét képező 
formában és tartalommal elfogadja, a szakmai program véleményezésének 16.000 Ft összegű 
díjat az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a működési engedély kiadásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 

  Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 

V. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak maradnak 

2013-ban kötelezettségei, függetlenül attól, hogy nem a jelenlegi formában működik. 
Több közös feladatot már nem végzünk együtt, a könyvtár a megyei jogú város 
könyvtárához kerül, a belső ellenőrzésnél pedig plusz normatívát nem kapunk. A változás 
a IV. fejezet 5.1. pontjában van, ami a következő (5. sz. melléklet): 
„ A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási 
Tanács Bugac Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közreműködésével 
látja el. „ 
 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú módosításának elfogadását. 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
71/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú 
módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 56/2012. (IX.26.) 
önk. Határozatát, és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét alkotó Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú 
módosítását egységes szerkezetben.  
 
2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
tagönkormányzatok és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata között a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás V. számú módosítását.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 4. 
 
 
2.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: 2013. január 1-jétől az általános iskolák állami fenntartásba 

kerülnek, tehát kikerülnek az önkormányzatok, illetve a társulások fenntartásából. 
Módosítanunk kell az intézmény alapító okiratát úgy, hogy kikerüljön belőle ez a 
feladatellátás. A társulási megállapodás módosítása arról szól, hogy 2013. június 30-ig 
mindenképpen célszerű tovább működtetni a társulást, de mivel nincsen benne az 
általános iskola, mint közösen ellátott feladat, ezért marad az óvodai feladatellátás, a 
gyermekétkeztetés és Jakabszálláson a közművelődés feladatellátást szolgáló művelődési 
ház és könyvtár. A társulás fenntartását az is indokolja, hogy mindkét településen van a 
társulásnak olyan folyamatban lévő pályázata, amellyel fenntartási kötelezettsége 
keletkezett. A társulásban közoktatási feladat nem marad, ezért a társulás neve 
„közoktatási” helyett „köznevelésire” módosul (6. sz. melléklet). 

 
Csáki Béla: módosítani kell tehát az alapító okiratot, illetve a társulási megállapodást. 

Célszerű lenne még nem megszűntetni, hisz remélhetőleg a társulások kaphatnak még 
támogatást. 

 
Seres István: én azt nem értem, hogy az egyik helyen az van írva, hogy Jakabszállás-

Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, a másik helyre pedig Jakabszállás-
Fülöpjakab Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény (KIKI). Most akkor mi az 
elnevezése? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: van egy intézmény, az a KIKI, és van egy ezt fenntartó 

társulás, az a Köznevelési Intézményfenntartó Társulás.  
 
Seres István: mivel államosítják az általános iskolát, az épületet is elviszik? 
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Csáki Béla: az oktatási feladatot államosítja, az önkormányzat a tulajdonában lévő 
épületegyüttest ingyenes használatba adja az államnak. A tulajdonviszonyokban nem 
történik változás. Oktatási feladatellátásra adjuk át az épületet.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 

alapító okirat módosításának elfogadását. 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
72/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési 
Központ alapító okirat módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jakabszállás-
Fülöpjakab Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 2013. január 1-jétől, a 
határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
73/2012. (11.28.) önkormányzati határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jakabszállás-
Fülöpjakab Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést, és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 
2013. január 1-jétől, a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) 
Csáki Béla: a Csuka dűlő barackos felőli oldalán lakó 3 család azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy anyagi hozzájárulással szíveskedjenek támogatni a Csuka 
dűlő, Izsáki úti lehajtójának barackos felőli részének 50 m-es szakaszának útalappal 
történő javításával járó költségeket, melynek összege 200.000 Ft. 
Az útépítők a munkájuk befejeztével, ha marad ki anyag, akkor szoktak ilyen foltszerű 
javításokat elvégezni.  
 

Seres István: zúzott kővel nem lehetne ezt megoldani? 
 
Csáki Béla: ha már hozzáfogunk, akkor rendesen végezzük el.  
 
Polyák Tibor: láttam, hogy van már ott egy árok ásva, ahova a víz le tud folyni, már az is egy 

könnyebb megoldás.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, és annak a költségeit az ott lakók finanszírozták. 
 
Csáki Béla: majd próbálunk intézkedni, és megnézetjük a Közúttal is.  
 
 
4.) 
Csáki Béla: a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testület felé, hogyan tudna abban segíteni, hogy a kanyari kereszteződés ( a 
bicikli út mentén) ki legyen világítva. Ha ez lehetséges lenne, akkor Kunszállással a 
költségeket meg lehetne osztani, hiszen ez az ő javukat is szolgálná, és ha megvalósulna, 
az alapítvány is támogatná egyszeri hozzájárulással.  
Annyit tudok ennek érdekében tenni, ha a másik közvilágítást csinálják, akkor szólok a 
Primavill Kft-nek és kérek egy árajánlatot.  
 

Seres István: a kerékpár út az önkormányzat tulajdonában van? 
 
Csáki Béla: természetesen, a vagyon az önkormányzatnál aktiválódott, az alatta lévő föld 

állami tulajdon volt, de az meg lett osztva. Így továbbra is maradt egy állami terület és egy 
közterület, amely az állam nevén van, és nem az önkormányzatén.  

 
Seres István: ha ez a közvilágítás megvalósulna, akkor véleményem szerint szükség lenne 

egy sárga villogó fényre is.  
 
Csáki Béla: így van. Próbálok intézkedni, és ha sikerül, akkor pedig a két településnek 

kellene összefognia, hogy ez valóban meg is tudjon majd valósulni. 
 
 
5.) 
Csáki Béla: Francia Rita és Molnár Zoltán azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, 

hogy a második 6000 m2 területre nem tartanának igényt, hiszen ők együtt szeretnének 
építeni, így az egyszeri 6000 m2 helyett 1 hektár területet szeretnének megvásárolni a 
1009 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanból. 

 
Seres István: az én véleményem az, hogy arra a 6000 m2 területre építsenek ők együtt egy 

házat.  
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A Képviselő-testület többsége úgy nyilatkozott, hogy korábbi szándéknyilatkozatát fenntartva 
Francia Rita részére egyszeri 6000 m2 területet kíván értékesíteni.  
 
 
6.) 
Csáki Béla: közös hivatal kialakítására vagyunk kényszerítve, ami annyit is jelent, hogy a 

jegyzői státusz meg fog szűnni. A járási hivatalok kialakításának szervezésekor a 
Kormányhivatal a jegyzői státuszt, illetve a két üres státuszt akarta. A jegyző asszonyt a 
kormányhivataltól keresték fel, és ott az oktatási főosztályon szeretnének neki munkát 
ajánlani. Ez a státusz megszűnés olyan helyzet elé állítja az önkormányzatot, hogy egy 
helyettesítő jegyzőt kell keresnünk, aki elvégzi az itteni munkát. Mivel Jakabszállás 
jegyző asszonya helyettesítést már kétszer is vállalt nálunk, arra gondoltam, hogy most is 
őt kérném fel erre a feladatra. Ma beszéltem ezzel kapcsolatban Jakabszállás 
polgármesterével és jegyző asszonyával is, de ehhez a képviselő-testület döntése is 
szükséges. A helyettesítésre csak a közös hivatal kialakításáig lenne szükség. 

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző asszony felkérésének 
elfogadását a jegyzői helyettesítési feladatok ellátására.  
 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
74/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata 
Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző asszony  
felkérése helyettesítési feladatok ellátására 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző áthelyezését követően – előreláthatólag 2012. december 
1-jétől a közös önkormányzati hivatal megalakulásáig – legkésőbb 2013. február 28-ig 
Hegedűs Gábornét, Jakabszállás Község Címzetes Főjegyzőjét kívánja helyettesként a jegyzői 
teendők ellátásával megbízni.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytassa le az egyeztetést az érintettekkel: Hegedűs 
Gáborné címzetes főjegyzővel, Szabó Mihály polgármesterrel és Jakabszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

VI. NAPIREND: Interpelláció 
 
Seres István: azt szeretném kérdezni, hogy az ivóvíz probléma megoldódott-e? 
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Csáki Béla: igen, Fülöpjakabon megjelenik az egészséges ivóvizet szállító kocsi, és majd ott 
lehet kapni ivóvizet, ennek a határideje 2012. december 27. Az egészséges ivóvízzel való 
ellátás nem a BÁCSVÍZ Zrt. feladata, hanem a települési önkormányzaté volt eddig is, és 
ezután is.  

 
Van-e még kérdés? 

 
 

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                            
 
 


