
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2014. március 3-án, 1700 órai kezdettel megtartott   

falugyűlésről.  
 
Jelen vannak:  Csáki Béla polgármester 

                           Dr. Bóna Csaba jegyző 
                          Polyák Tibor, Seres István, Fekete István, Csankovszki Tibor, Vakulya Imre 

képviselők, 
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:   Fülöpjakab lakossága részéről kb. 20 fő, 
 Nagy Erika óvodavezető, 
 
Napirend: 

 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, és a 2014. évi tervekről, 

elképzelésekről 
 
 2./     Beszámoló az elmúlt 4 év munkájáról, tevékenységéről 
 
 3./   Egyéb kérdések, javaslatok 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, majd a gyűlést megnyitja. 

 
 

I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, és a 2014. 
évi tervekről, elképzelésekről 

 
Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2013. évi 

tevékenységről, valamint a 2014. évi terveinkről, elképzelésekről.  
 
 
Képviselő-testület: 
 
Testületi ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el, a tervezett 10 ülés mellett volt 3 
rendkívüli is. A testület munkáját két bizottságunk segíti, a szociális- és egészségügyi 
bizottság (5 ülés), a másik pedig a pénzügyi-, településfejlesztési- és ügyrendi bizottság (3 
ülés). Egy képviselő társunk még 2012. év végén befejezte képviselő munkáját, hiszen egy 
évig nem vett részt a képviselői munkában, így Csáki Pál helyére lépett a soron következő 
Fekete István, míg egy másik képviselő társunk a múlt év végével fejezte be képviselő 
munkáját, hiszen munkaköre politikai összeférhetetlenség miatt nem engedte meg, hogy 
tovább folytassa képviselői tevékenységét. Így a választásokon a soron következő, legtöbb 
mandátumot kapott személy lett a következő képviselői tag Vakulya Imre Szánási Zoltánné 
képviselő tag helyett, amelyre a múlt év októberi testületi ülésen került sor.  
 
 
 



Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatal kifejezést csak 2013. március 31-ig mondhattuk/használhattuk, 
hiszen 2013. április 1-je óta Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpjakabi 
Kirendeltsége a hivatalos neve, hiszen Kunszállás községgel össze lett vonva a fülöpjakabi 
hivatal. A Közös Hivatal kialakításával közös jegyzője lett a két településnek, dr. Bóna Csaba. 
A hivatali dolgozók létszáma annyiban változott, hogy egy kolleganő ment el tőlünk, 
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi, helyette Szabó Gabriella végzi a gazdálkodási feladatokat. A 
kollegák munkájukat pontosan, tudásuknak megfelelően végzik. Nagyon sok egyéb, nem a 
munkakörükhöz tartozó feladatot is ellátnak pl. pályázatírás, rendezvények lebonyolításában 
való részvétel stb.  
A rendkívül sok jogszabályváltozás plusz feladatokat ró a kollégákra, és ez csak tovább 
nehezíti munkájukat. Én úgy érzem, a kollégák jól végzik a munkájukat, megtalálják az 
ügyfelekkel a közös hangnemet. 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
2013. január 1-jétől az oktatás állami feladat lett, megszűnt, mint kötelező önkormányzati 
feladat, és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevű országos szervezetnek vannak helyi 
tankerületei, így Fülöpjakab a kecskeméti tankerülethez tartozik.  
Az óvoda 2013. július 1-jétől teljesen önálló intézmény lett, mint Fülöpjakabi Napsugár 
Óvoda.  
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
A gyermekélelmezés kötelező szociális önkormányzati feladat. Az egészségügy kötelező 
önkormányzati feladat. Az orvosi rendelő felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk 
az eszközöket pótolni, illetve szinten tartani. A 2013. évben a kormány az egyik rendeletében 
arról rendelkezett, hogy választani kellett a nyugdíjas közfoglalkoztatottaknak, hogy munkáját 
továbbra is végzi vagy pedig a nyugdíját választja. Dr. Jakab Tibor volt háziorvosunk a 
nyugdíjat választotta. Meghirdettük a háziorvosi álláspályázatot, de jelentkező nem volt, ezért 
tartós helyettesítéssel Dr. Kasza Beáta, Kunszállás háziorvosa látja el a fülöpjakabi lakosokat 
heti 2 alkalommal.  
Ismét ki lett írva a pályázat, eddig egy jelentkező volt, dr. Nagy Sándor. Az engedélyek 
megléte után indulhat az új háziorvosi szolgálat.  
 
A közfoglalkoztatási program keretében közel 25 ember volt foglalkoztatva. Nagyon fontos a 
nagy tanyavilágra való tekintettel Fülöpjakabon a két tanyagondnok munkája. A szociális 
étkeztetés, illetve a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat maradt.  
 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz ellátása kötelező feladata az önkormányzatnak, így kötelező biztosítani 
a megfelelő határértékekkel rendelkező ivóvizet, de ebben a szolgáltatónk a Bácsvíz Zrt. van a 
segítségünkre a lajtos kocsiról történő ellátással hétfőtől csütörtökig.  
A Közösségi Ház udvarán elérhető 9-től 15 óráig. Személyenként 5 l/fő vízvételre van 
lehetősége a lakosságnak. A gyermekintézményeinkben innen biztosítjuk az ivóvizet.  
2012. december 26-a óta Fülöpjakabon a víz nem felel meg az előírásoknak, de ez nem azt 
jelenti, hogy mérgező a vizünk, csak magas az arzéntartalma.  



A megoldás a Kiskunfélegyházától induló távvezeték kiépítése lesz, mellyel egyidejűleg egy 
magas víztározó (50 m3) is fog épülni. Ez a program év közepe felé előreláthatólag 
elkezdődik, hisz mindezt 2015. év végéig kell befejezni.  
 
Város- és községgazdálkodás 
 
Hulladékkezelés: 
 
A hulladékszállítást a Felső-Bácskai Társulás végzi. Továbbra is egy évben egy lomtalanítás 
ingyen van, melynek az időpontjáról majd még a képviselő – testület tárgyalni, majd pedig 
dönteni fog.  
 
Földutak karbantartása 
 
Sajnos nem tudjuk mindig, maradéktalanul megoldani a földútjavítást, illetve a hó eltakarítást. 
Tudom, hogy a lakosság nem mindig elégedett, de ennek nem csak anyagi okai vannak, 
hanem sokszor az időjárás sem engedi a javításokat elvégezni.     
 
Temető üzemeltetése 
 
A temető egyházi tulajdonú, de az önkormányzat kezelésében van, gondozását továbbra is 
közhasznú munkásokkal oldjuk meg.  
 
Falunap 
 
Az elmúlt év legnagyobb rendezvénye a nyár elején megtartott ÖKO Falunap volt. Köszönöm 
a lebonyolításban résztvevő személyeknek és szervezeteknek a munkáját. Fülöpjakab önálló 
települési státusza ebben az évben 25 éves, így ezt a rendezvényt mindenképpen 2014-ben is 
megszervezzük, mégpedig 2014. június 28-29-én. Ezen a rendezvényen fellépők költségei 
pályázati pénzen nyert összegből lesz elszámolva.  
 
Hasznosítás 
 
2013-ban az önkormányzati földterület egy részébe burgonyát ültettünk, a gondozását, illetve 
felszedését közmunkások végezték. A krumpli nagy részét a helyi konyhának értékesítettük, 
de a falu lakossága is szép számmal vásárolt belőle. Ezt a hagyományt az idén sajnos nem 
tudjuk folytatni.  
 
Civil szervezetek 
 
Sajnos az elmúlt években az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudta anyagilag 
támogatni a civil szervezeteket, ennek ellenére a községi rendezvényeken aktívan részt vettek. 
A képviselő-testület nevében is szeretném megköszönni a munkájukat.  
 
 
 
 
 
 
 



2013. évi beruházások, pályázatok: 
 

- A hivatal egy 18,6 millió Ft összegű épületenergetikai fejlesztések című pályázatot 
nyert, melyben szerepel a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, illetve a fűtés 
korszerűsítése is. A pályázatba sajnos nem fért bele a hivatal tetőszerkezetének rendbe 
tétele, így ezt az önkormányzat saját erőből kívánja megvalósítani.  

- Egy másik pályázatot is nyújtottunk be a gyermekélelmezési konyha felújítására, de az 
sajnos nem nyert.  

- Az IKSZT is nyert egy társadalmi megújulás (TÁMOP nevű) programhoz kapcsolódó 
pályázaton 5 millió Ft-ot, melyhez nem kell önerőt hozzáadni. Ezt az összeget az 
IKSZT-ben megrendezendő programokra lehet felhasználni.  

- Az önkormányzat pályázott Fülöpjakabon két villany nélküli tanya ún. szigetüzemű 
napelemes ellátására. 14 db solar panel, amely akkumulátorokba termeli az áramot, és 
ez alakul át árammá. Ennek a pályázati összegnek a teljes összege nettó 5,6 millió Ft, 
melynek az önrészét is a tanyatulajdonosoknak kell majd megfizetni.  

 
2014. évi tervek, elképzelések: 
 
A finanszírozás valamivel kedvezőbb a tavalyi évhez képest.  
Sok feladatot elvitt az állam az önkormányzattól, bár jött helyette számunkra több, új feladat 
is (pl. szakhatósági állásfoglalás, amit eddig az építésügy feladata volt). A gépjárműadó az 
önkormányzat számára jelentős bevétel volt, de ennek a 60%-át az állam átvette tőlünk. 
Semmi plusz feladatra nem marad pénzünk, még arra sem, amit eddig támogatni tudtunk. 
Nagyon nehéz összeegyeztetnünk a bevétel – kiadás oldalt 
 

- Nyertünk egy tanyagondnoki kisbusz cseréjére 10 millió Ft-ot, de közbeszereztetni 
kell, 8 millió Ft összegű beszerzéssel számoltunk.  

- A gyermekélelmezési konyha felújítására a pályázatunk be van adva.  
- Terveink között szerepel még a hivatal épületében lévő fénymásoló cseréje.  
- A temetőben a ravatalozó elé építve lesz egy falábon álló esővédő terasz.  

 
A hivatali munka érdemben folytatódik tovább, tehát a legalapvetőbb feladatokat mi helyben 
intézzük, így megmarad az adóügy, az igazgatás, a gazdálkodás, a pénzügy, illetve a szociális 
ügyek intézése is.  
 
 

II. NAPIREND: Beszámoló az elmúlt 4 év munkájáról, tevékenységéről 
 
Csáki Béla: azokat a dolgokat, feladatokat, amelyekkel működnie kellett egy 

önkormányzatnak, úgy gondolom, a kollegákkal együtt szépen, együttműködve 
megoldottuk.  

 
 

III. NAPIREND: Egyebek 
 
Csáki Béla: annyit szeretnék még elmondani, hogy kicsit enyhült a kóbor kutyák ügye, hisz 

az önkormányzatnak sikerült megállapodást kötnie a kecskeméti „Menhely az 
Állatokért” Alapítvánnyal.  

 
 



Polyák Tibor: azt szeretném kérdezni, illetve megemlíteni, hogy a külterületi lakosok közül 
egyre több embertől hallottam már, hogy a külterületi postaszolgálat az utóbbi 1 hétben 
több órát késik, nem tartja be a menetidejét. Ennek lehet-e tudni az okát, vagy esetleg 
változtatni lehet-e ezen, hisz az idős emberek sokat várakoznak.  

 
Csáki Béla: köszönöm szépen az észrevételt, mindenképpen utána fogunk érdeklődni, hogy 

mi ennek az oka.  
 
Rigó Imre: nekem egy olyan kérésem lenne, hogy a buszmegállónál meg lehetne-e oldani a 

feljárót, hiszen leszállásnál nagyon nehéz felmenni a járdára?!  
 
Csáki Béla: ehhez a témához kapcsolódóan szeretnék még egy tájékoztatást elmondani. A 

kormány az adósságkonszolidációra kifizetett a településeknek összesen 1240 milliárd 
Ft-ot, de akik nem kerültek adósságkonszolidációba, azoknak a településeknek 
elkülönítettek 10 milliárd Ft-ot, amelyet most fognak szétosztani. Fülöpjakab sem került 
bele az adósságkonszolidációba, így mi 20 millió Ft támogatásban részesülünk. 
Hamarosan döntést kell hozni, hogy ezt a támogatást mire kívánjuk fordítani, és az utak 
karbantartása, javítása is a tervek között szerepel, tehát ezekkel egyidejűleg akkor a 
buszmegállónál lévő feljárót is ki fogjuk alakítani.  

 
Vakulya Istvánné: nekem lenne egy javaslatom, mégpedig: rendelési időben az Alkotmány 

utcában alig lehet gépjárművel közlekedni, mert az út mindkét oldalán parkolnak az 
autók. A Teleház udvarában nem lehetne erre a célra valamiféle parkolót kialakítani? 

 
Csáki Béla: mindenképpen tenni fogunk ellene valamit.  
 
Seres István: az Alkotmány utca végén van egy domború tükör, amely tönkre van menve, 

semmi nem látható benne, azt szeretném megkérdezni, hogy azt ki tette oda, vagy ki 
lehetne-e cserélni? 

 
Csáki Béla: azt az önkormányzat tette oda, tehát intézkedni fogunk ez ügyben.  
 
Csendes Imréné: azt szeretném megkérdezni, hogy a Templom utcában lévő két fekvőrendőr 

miatt az összes nagy kamion, autó a mi utcánkban (Napsugár utca) közlekednek, mely 
nagyon zavaró. Ez ellen lehet-e valamit tenni? 

 
Csáki Béla: nem tudom, hogy erre milyen megoldás lehetne megfelelő, de mindenképp 

fogunk rá megoldást találni.  
 
 
 Van-e további kérdés, észrevétel?  
 
Ha nincs, köszönöm a részvételüket, megjelenésüket, a falugyűlést berekesztem.  

 
 

K.m.f. 
 
 

Csáki Béla            dr. Bóna Csaba 
    polgármester       jegyző 


