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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 15 

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

Zoltánné képviselők, 
 Hegedűs Gáborné megbízott címzetes főjegyző, 
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 
 

1./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról. 
     Előadó: Jegyző 
 
2./ Beszámoló a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban részesülők 

helyzetének felülvizsgálatáról 
  Előadó: Jegyző 
 
3./ Egyebek 
  Előadó: Polgármester 
 
4./ Interpelláció 
 
5./ 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: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról. 
 

Csáki Béla: a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló anyagot a képviselők 
megkapták. Ezt a beszámolót még Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszony készítette. 
Ha valakinek bármilyen kérdése van, tegye fel, remélem én is tudok rá válaszolni. (1. sz. 
melléklet) 

 
Csankovszki Tibor: én a jövőről szeretnék kérdezni, hogy mi várható a továbbiakban? Ennek 

az új felállásnak a részletei mennyire ismertek? 
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Csáki Béla: a költségvetési törvényből fakadóan valami már látszik, de mégsem látunk még 

sok mindent a közös hivatal kialakításánál. A saját bevételek egyik forrása a helyi adók. 
Ha a helyi adók befolynának, mindaz, ami ki van vetve, és ebbe minden helyi adó 
beleértendő (gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó), 
bár az átengedett adó 60%-át elviszik tőlünk, de a 60%-kal csökkentett összeg is kb. 29-30 
millió forint körül van, de ez csak a kivetés, hiszen ha nem mind folyik be, akkor ez annál 
kevesebb összeg lesz.  

 
Hegedűs Gáborné: a költségvetésnél látható, hogy a bevételi források jelentős mértékben 

beszűkültek, és a finanszírozott hivatali létszám alatta van a meglévő hivatali létszámnak. 
A gépjárműadónak a 60%-át elviszik. Ebben a kérdésben még sok mindent tárgyalni kell. 
A közös hivatal kialakításánál mindenkinek a legjobb döntést kell hoznia, mind 
költségvetés, mind pedig létszám tekintetében.  

 
Csáki Béla: az anyagból is látszik, ahhoz, hogy ilyen színvonalon tudjunk működni, szükség 

volt arra, hogy minden olyan pályázatra mozduljunk, amire volt saját erőnk és esélyünk. 
Ez mind plusz feladat volt, melyeket próbáltunk mindig megoldani.  
A kollegák, akik ezekben a munkákban 2012-ben részt vettek, becsülettel, tisztességesen, 
lelkiismeretesen dolgoztak, végezték munkájukat. Köszönet és elismerés illet minden 
kedves kollegát. Számtalan olyan munkában is részt vettek, ami nem tartozott szorosan a 
munkaköri leírásukba (falunap szervezése, különböző rendezvények, stb.). A 2012-es év 
elég nagy feladat volt mindenki számára, de szépen sikerült együttműködve mindent 
megoldani.  
 

 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

 Szavazásra terjesztem elő a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
1/2013. (01.30.) önkormányzati határozata 
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban 
részesülők helyzetének felülvizsgálatáról 

 
Csáki Béla: a pénzbeli szociális ellátások felülvizsgálatáról készült beszámolót a képviselők 

megkapták. Ezt a beszámolót is Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszony készítette. 
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Ha valakinek bármilyen kérdése van, tegye fel, remélem én is tudok rá válaszolni. (2. sz. 
melléklet) 

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy az mit jelent, hogy 1 fő foglalkozást 

helyettesítő támogatásra lett jogosult? 
 
Csáki Béla: azt jelenti, hogy az egészségi állapota miatt nem vonható be a közfeladat 

ellátásra.  
 
Seres István: ő akkor több pénzt is kap, mint a többiek? 
 
Csáki Béla: nem, ugyanannyit kap, csak nem teljesíti azt a kötelezettséget, amit a többieknek 

kell.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a pénzbeli szociális ellátások felülvizsgálatáról készült 

beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2/2013. (01.30.) önkormányzati határozata 
Beszámoló a pénzbeli szociális ellátások 
felülvizsgálatáról 
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális, illetve a 
gyermekvédelmi pénzbeli ellátásban részesülők helyzetének felülvizsgálatáról készült 
beszámolót elfogadja. 
 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: Jongejan Robert és Vermunt Goverdina Maria Fülöpjakab, Tanya: 342. szám 

alatti lakosok, azzal a kéréssel fordultak a Képviselő–testülethez, hogy a 1005-ös hrsz-ú 
telek értékesítéséhez szíveskedjenek hozzájárulni.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a 1005-ös hrsz-ú –Jongejan Robert és Vermunt Goverdina 
Maria tulajdonát képező – telek értékesítéséhez való hozzájárulást.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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3/2013.(01.30.) önkormányzati határozata 
a 1005-ös hrsz-ú telek értékesítéséhez  
való hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárulását adja a 
Fülöpjakab, 1005-ös hrsz-ú, 1365 m2 területű építési telek értékesítéséhez 250 Ft+ÁFA/m2-es 
áron Jongejan Robert és Vermunt Goverdina Maria Fülöpjakab, Tanya: 342. szám alatti 
lakosok részére.  
 
Jelen hozzájárulás hatályát veszti, amennyiben az adás-vételi szerződés aláírására 3 hónap 
elteltével nem kerül sor. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult 

a Képviselő - testülethez, hogy a 2013-as évben a Fülöpjakabon művészetoktatást tanuló 
gyerekek munkáját támogatni szíveskedjék.  

 
Seres István: azt szeretném kérdezni, ha állami kézbe került az iskola, akkor miért 

önkormányzati feladat a támogatás? 
 
Csáki Béla: az állam az oktatást vette át. Ez magán iskola, ahol a gyermekek előnye, hogy 

nem kell utazgatni azért, hogy zenét vagy táncot tanulhassanak, hiszen a tanárok helybe 
jönnek, és itt Fülöpjakabon is tudják ezt tanulni. 
Az én javaslatom az lenne, hogy nem látjuk még a költségvetésünket, hogy mi és hogyan 
fog alakulni, tehát véleményem szerint napoljuk el ezt a döntést, később térjünk vissza rá, 
ha már több információnk lesz a költségvetéssel kapcsolatban.  

 
Seres István: az alapoktatásba beletartozik-e bármely délutáni foglalkozás vagy szakkör 

támogatása? 
 
Csáki Béla: az állam, hogy mit fog megvalósítani, nem tudjuk, és az nem is rajtunk múlik. 
 
Csankovszki Tibor: ez attól függ, hogy az illető pedagógusnak benne van-e az óraszámában. 

Van ami belefér, de van olyan is, ami már nem.  
 
Polyák Tibor: véleményem szerint napoljuk el akkor ezt a döntést.  
 
Bakró Tibor: egyetértek.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatásának 
elnapolását.  
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
4/2013.(01.30.) önkormányzati határozata 
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
támogatásának elnapolása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a költségvetését nem ismerve, a 
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatási döntését elnapolja.  
 
 
3.) 
Csáki Béla: 2012. szeptember 26-án foglalkozott a Képviselő – testület a Község 

településrendezési terv módosításának indításával, melyet a Fülöpjakab 0100/5 hrsz. 
térségében magánszemélyek kezdeményeztek és a módosítás költségeit is ők viselik. Az 
ehhez szükséges határozatot a Képviselő – testület meghozta, az 55/2012. (09.26.) 
számon. A Virág utca északi végével érintkező terület lakóterületté alakításáról is érkezett 
egy javaslat, mely szintén a rendezési terv módosítását vonja maga után. Ennek a lényege, 
hogy a Virág utca folytatásában kialakuló utcát ki kell nyitni a Majori útra, ilyen hosszú 
zsákutca kialakítását az építési szabályok nem engedélyezik. Ehhez a meghozott határozat 
kiegészítését javaslom a következő szöveggel: 
A Virág utca északi végében tervezett lakóterület a kialakult tulajdonviszonyok 
figyelembevételével módosítható. Ez az Önkormányzatra kötelezettséget nem ró, a 
magántulajdonosoknak lehetőség a beépítés kialakítására.  
Javaslom a határozat ily módon történő kiegészítését.  

 
Szénási Zoltánné: ez most valaki részéről egy kérelem volt, vagy csak felvetődött? 
 
Csáki Béla: az ottani tulajdonosok kérték. Ez a kialakult tulajdonviszonyok tekintetében így 

oldható meg.  
 
Csankovszki Tibor: én nem látok benne semmi kivetnivalót.  
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat helyi építési szabályzatának és 
településrendezési tervének módosításának elfogadását.  
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
5/2013.(01.30.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat helyi építési szabályzatának 
és településrendezési tervének módosítása 
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H A T Á R O Z A T K I E G É S Z Í T É S 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az 55/2012. (09. 26.) számú 
önkormányzati határozatát a következőkkel egészíti ki: 
 
A Virág utca északi végében tervezett lakóterület a kialakult tulajdonviszonyok 
figyelembevételével módosítandó. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4.) 
Csáki Béla: a tanyaprogramban az önkormányzat 2 területen pályázott, az egyik a 

tanyagondnoki szolgálat működésével  kapcsolatos beszerzések (sebességváltó csere, 
gyermekülések beszerzése, téli gumi garnitúra beszerzés), a másik pedig a családos tanyák 
megújuló energiával történő ellátása, vagyis a napelemes rendszer kiépítése. A fejlesztés 
nettó forrásigénye 5.283.000 Ft. Az igényelt és megkapott támogatás 4.754.000 Ft és a 
saját forrás 529.000 Ft. A pályázatban 2 tanya lett megjelölve, amelyre az önkormányzat 
pályázott, így az eszközök is az önkormányzaté lesznek 5 évig, amelyeket kihelyez a 
családoknak, 5 év után pedig maradványértéken átkerülhet a családok tulajdonába. A 
családok anyagi helyzete nem engedi meg, hogy ezt az összeget egy összegben tudják 
kifizetni, amely családonként 356.000 Ft, éves viszonylatban ez 71.200 Ft-ot jelent. Erre 
egy olyan megoldás lenne, hogy ezt az összeget 5 egyenlő részletre lehetne osztani, és így 
tudnák viselni a költségeket. Tehát két lehetőség van, vagy vissza kell utasítani a 
pályázatot, vagy pedig 5 egyenlő részletben kell a családoknak kifizetni. A családokon 
való segítség is felfogható egyfajta szociális segítségnyújtásnak.  

 
Polyák Tibor: én mindenképpen azt mondom, hogy támogassuk, segítsük őket.  
 
Csankovszki Tibor: egyetértek a támogatással.  
 
Seres István: a családok voltak-e arról tájékoztatva, hogy az akkumulátor kicserélése már az 

ő feladatuk, és ha azt cserélni kell, akkor az mennyibe fog majd kerülni nekik? 
 
Csáki Béla: persze, természetesen. Tájékoztattam őket.  
 

Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő a napelemes rendszer kiépítés összegének részletekben való 
megfizetés lehetőségének elfogadását.  
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
6/2013.(01.30.) önkormányzati határozata 
A napelemes rendszer kiépítés összegének 
részletekben való kifizetése 
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H A T Á R O Z A T 
 

1.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a 
nyertes TP-1-2012 pályázat forrásából a „villany nélküli tanyák energiaellátását 
megújuló energiaforrásokkal” biztosító fejlesztéseket a Fülöpjakab Tanya 306. (195/8 
hrsz.) és a Fülöpjakab Tanya 201. (0251/2 hrsz.) számú tanyákon megvalósítja. 

 
2.) A Képviselő – testület egyetért azzal, hogy a tanyatulajdonosok a beruházás 10%-os 

önerejét a fenntartási időszakra (5 év) szétosztva az átadás – átvétel fordulónapján 5 
részletben köteles megfizetni, mint önköltség hozzájárulást.  

 
3.) Az önkormányzat, mint szolgáltató szolgáltatási szerződést köt a 

tanyatulajdonosokkal, melyben az üzemeltetés és a hozzájárulás megfizetésének 
részletei rögzítésre kerülnek.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
 
 
5.)  
Csáki Béla:  

 
-Tájékoztatásul mondanám el, hogy az IKSZT abból a pályázati pénzből finanszírozható, 
amelyet a működéshez biztosítottak. Ezt azonban annyival változtatták, hogy csak bér- és 
bérjellegű kiadásokra használható fel. Az ottani programokhoz hogy legyen forrás, a 
BKM-i Közművelődési Intézet megkeresett minket egy olyan jó lehetőséggel, hogy van 
most egy TÁMOP-os pályázat, amely kifejezetten a most induló, illetve működő IKSZT-k 
segítésére szolgál. Ennek a pályázatnak nincs önrésze, és 3-5.000.000 Ft-ig lehet forrást 
szerezni. A pályázatnak van egy olyan része, amely kimondottan csak a menedzselésre 
fordítható, amely 12%. A programok a legkülönbözőbbek, a kézműves programtól 
kezdve, tanulmányi kirándulások szervezése, stb. 
 
-A másik pályázat, amiről már volt szó, ez a KEOP – 5.5.0/B/-12 kódszámú 
épületenergetikai fejlesztések című pályázatunk, amely elkészült.  
 
-Januárban nem volt gyermekjóléti szolgálatunk, de beszéltem a Gyámhivatallal, és 
engedélyezték, hogy február 1-jétől induljon a gyermekjóléti szolgálat Fülöpjakabon.  

 
 
6.) 
Csáki Béla: sajnálattal vesszük tudomásul, hogy Hatvani Mónika tagintézmény-vezetői 

munkáját Fülöpjakabon befejezi és magasabb rendű munkát vállal a Kecskeméti 
Tankerületnél szakterületének megfelelően logopédiai, illetve fejlesztő pedagógusi 
feladatok felügyeletét, amelyet nemcsak a kerületben, hanem a megyében is ő fog 
végezni. Szép és eredményes 5 évet köszönhetünk neked.  
Szeretném megköszönni a munkádat az önkormányzat és a képviselő - testület nevében 
neked, és a további munkádhoz, pályafutásodhoz sok sikert, szerencsét és jó egészséget 
kívánok! Jó volt veled együtt dolgozni.  
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Hatvani Mónika: köszönöm szépen polgármester úrnak az elismerő szavakat. Nagyon sok 
köszönettel tartozom én is a községnek, az önkormányzatnak, a gyerekeknek, a falu 
lakóinak. 2000. november 13-án kezdtem el Fülöpjakabon a pedagógus munkámat, előtte 
pedig Jakabszálláson voltam tanító. Én itt Fülöpjakabon bontakozhattam ki, mint 
pedagógus, és nemcsak pedagógusként, hanem emberként is nagyon sokat adott nekem ez 
a közösség. A „csapatot”, akiket itt hagyok, úgy gondolom, hogy nem kell félteni, mindig 
lehetett rájuk számítani, és szerintem a következőkben is lehet. Dolog Ernő igazgató úrral 
megtettük azt a felterjesztést, mely szerint Ádám Tibort javasoljuk tagintézmény–
vezetőnek. Tibor az elmúlt években nagyon sokat segített nekem az ügyviteli, az 
informatikai és pályázati munkákban is, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Mindenkinek 
kívánok én is sok sikert a további munkákhoz! 

 
 

IV. NAPIREND: Interpelláció 
 
Seres István: még a múlt évben megszavaztuk a Csuka dűlőben értékesített 6000 m2-nyi 

területet, azt szeretném kérdezni, hogy azzal kapcsolatban volt-e már valami visszajelzés a 
tulajdonosok részéről, vagy érdekli-e őket? 

 
Csáki Béla: persze, csak ez kicsit hosszadalmas folyamat, hiszen telekalakítást is kell 

csinálni. A megosztási vázrajz már megvan és most fogják küldeni a telekalakításra a 
szakhatósági állásfoglalást.  

 
Seres István: a közvilágításról van-e már valami információ? 
 
Csáki Béla: 21-én ment el a megrendelés, azóta még nem reagáltak semmit. Ezeket a 

tervezeteket egyeztetni kell a közútkezelővel is, és ezek hosszadalmas folyamatok.  
 
Csankovszki Tibor: korábban Bodor Sándornak volt a közvilágítással kapcsolatban egy 

beadványa, tehát ő kezdeményezte a világítás kiépítését a bicikli út mentén, amire akkor 
nem született döntés. A kérdésem csupán csak annyi, hogy ő erről a mostani döntésről 
akkor kap-e majd valamiféle értesítést, tájékoztatást? Nálam már érdeklődött, csak akkor 
még nem született döntés.  

 
Csáki Béla: a költségvetésünk miatt elég bizonytalan volt a helyzet, nem született akkor 

döntés, de a napokban mindenképp megtesszük, és értesíteni fogjuk a döntésről.  
 

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                                                            Hegedűs Gáborné 
                     polgármester                                                       megbízott címzetes főjegyző    


