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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december
3-án 17.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről és közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Művelődési Ház (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 13.).

Jelen vannak: Konfár János, Kovács Bálint, Szabó Mihály, képviselők és Szabó
György Róbert polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes föjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4
fő képviselő Jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghivóban szereplő napirend
megtárgyalását.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz?

A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, ellenszavazat ős tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1, Fórum a szolgáltatókkal.

2. Tájékoztató a Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. évi
tevékenységéről, és a 2016. évi tervekről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy a DAKK Zrt. (volt
VOLÁN Rt.) részéről megjelent Szarvas Éva, valamint a Kiskunvíz képviseletében

1



Mátyus Zoltán ügyvezető. A többi szolgáltató cég részéről személyesen nem
jelentek meg, de a meghívásra azt válaszolták, hogy amennyiben kérdés, kérés
merül fel, arra 8 napon belül írásban válaszolnak. Az elmúlt héten megjelent egy
aggádá szülő az önkormányzatnál és bejelentette, hogy a kiskunfélegyházi úton
hiányoznak az autóbusz megálló táblák és nem állnak meg a járatok, elviszik a
gyerekeket a másik megállóig. Azonnal jelezte a közlekedési társaság felé a
hiányosságot és 2 napon belül a táblák kihelyezése megtörtént. Megköszöni a gyors
intézkedést. Várja a kérdéseket, javaslatokat.

Megyesi Tibor kifogásolja, hogy a Vasútállomás előtti megállóban nem állnak meg a
buszjáratok és idősek a falu másik végéről gyalogolnak visszafele.

Szarvas Éva elmondja, hogy konkrétan tudni kell, hogy melyik járat volt az, amelyik
nem állt meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy az országos járatok nem állnak meg,
mert akkor nagyon sokára érkeznének úti céljukhoz az utasok. A távolsági járatoknak
nincsen minden megállóban megállóhelyük, csak a helyközi járatoknak.

Szabó György Róbert Javasolja, hogy érdemes felszálláskor megkérdezni, hogy
melyik járat hol áll meg. Felkéri Szarvas Évát, hogy vizsgálják meg, hogy melyik
járatok nem állhatnak meg és lehet-e módosítani ezen.

Bogáromi Tibor Ferencné kéri, hogy a kiskunfélegyházi járatokat sűrítsék, mert
nagyon nagy tömegnyomor van rajta mindkét irányba. Későn érkeznek haza a
gyerekek. Kénytelenek kollégiumba költözni. Az izsáki járat is túlzsúfolt. A hétvégi
járatok még rosszabbak, nagy tömeg utazik rajtuk. A szülők nem tudnak busszal
elutazni szülői értekezletre közvetlenül. El kell utazni Kecskemét fele és onnan
Kiskunfélegyházára.

Szarvas Éva elmondja, hogy a menetrendi csoport felé továbbitja a kérést.
Megkérdezi, hogy milyen típusú autóbusz közlekedik a vonalon?

Szabó György Róbert elmondja, hagy csuklós busz is közlekedik. Felhívja a
figyelmet arra, hogy korábban Kiskunfélegyháza felé nem volt ekkora tömegű
erőteljes vándorlás. A diákok inkább Kecskemétre mentek továbbtanulni. Tekintettel
arra, hogy Félegyházán is egyre nívósabb az oktatás színvonala, ezért többen
választják az ottani iskolákat a továbbtanulásra. Egyetért a járatok sűrítésével. A
buszmegállókba padok lettek kihelyezve.

Szabó Mihály kifogásolja, hogy a buszmegállókban nincsen mindenütt pontosan
kihelyezve az autóbuszok indulási időpontja. Kéri ezeket pótolni.

Szarvas Éva elmondja, hogy az előző napon voltak menetrendi kihelyezések az
autóbusz megállókba. Ellenőrzi a helyzetet.

Tarjányi Ferenc elmondja, hogy régebben már volt szó arról, hogy az autóbusz
járatok egy kerülőt tennének a faluban a Sportpálya környékére. Az ott lakó
gyerekeknek nagyon korán kell elindulniuk a buszhoz, amely a központból indul.

Szarvas Éva nem tud ilyen igényről, hová lett jelezve? Az önkormányzat vegye fel a
kapcsolatot a szolgáltatóval. Felül kell vizsgálni a járat útvonal módosítását.
Igyekeznek a szolgáltatás színvonalának növelését.
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Szabó György Róbert köszönti Mátyus Zoltánt a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató
Kft ügyvezetö igazgatóját. 1994. január 1. óta végzik az ivóvíz szolgáltatást a
településen. November 1-töl a szennyvíz tisztitá telep próbaüzemét végzik. Kéri,
hogy tegyék fel a szennyvíz beruházással kapcsolatos kérdéseket.

Huszárik Lajosné (Jakabszállás, Dobá I. u. 10.) a településen nincsen mindenkinek
fúrott kútja. Nyáron a központi vízzel locsolják a kertet. Hogyan lesz elszámolva itt a
vizfogyasztás, illetve a szennyvíz da?

Mátyus Zoltán köszönti a megjelenteket. Köszöni a meghívást. Elkészült a
szennyviz beruházás, a hálózat teljes kivitelezése befejeződött. A kivitelezővel
megkötötték a szerződést, a szóróanyagokban tájékoztatták a lakosságot a
regisztrált kivitelezők elérhetőségéről, akik végzik a bekötéseket. Ösztönzi a
fogyasztókat a mielőbbi rácsatlakozásra a rendszerre. Május 1-ig ingyen
használhatják, még az önkormányzat fizeti. A másik érv, hogy elértek egy
urbanizációs fejlődési fokozatot. A Vízi közmű Tv. előírása alapján, a Magyar állam,
az Európai Unió komoly pénzeket fektetett bele. A törvény kötelezővé teszi a
rácsatlakozást, ez alól kivétel, ha egyedi szennyvíz tisztító berendezéssel rendelkező
háztartásokat. Ha a lakosság nem csatlakozik, akkor az önkormányzat talajterhelési
díjat állapít meg, amely az 1000 Ft-ot is meghaladhatja köbméterenként. Kérdésre
válasz: ahol nincsen fúrott kút és a nyári időszakban udvart, kiskertet locsolnak, azt
engedélyezi kérelemre a szolgáltató. Májustól szeptemberig 20 % kedvezményt
kapnak a szennyvíz díjból. Egy formanyomtatványt kell kitölteni. A tulajdonosnak kell
nyilatkoznia, hány m2 a kiskert, zöld felülete. Folynak a rákötések, a csatlakozások.
Jelenleg máshonnan hoznak ide szakembereket. 1 ember van felvéve, december 15-
től lesz másik alkalmazott. A vizes ágazatban megköszöni az eddig végzett
munkájukat. A rezsicsökkentett vízdijakból ki kell hozni a szolgáltatást, a kunszállási
vízi közműkezelő látja el a továbbiakban az ivóvizzel kapcsolatos teendőket. Külőn
vízmű kezelő nem lesz Jakabszálláson. Olyan elektronikával készült el a rendszer,
hogy látja a történéseket a központ. Elkészült a víz tisztítómű. A csőhálózat tisztítása
van még hátra. 2 havonta csekken kell fizetni, lehetőség van bediktálni a vízmérö óra
állását. Akkor nem átalányt fognak számlázni a két leolvasás között. Lehetőség van
diktálni az óraállást. A szolgáltató fél évente ellenőrzi a leolvasott értékeket.

Tóth József megkérdezi, hogy aki külterületről, rá szeretne csatlakozni a csatorna
hálózatra, hogyan lehet. Van-e rá szorzó?

Mátyus Zoltán, ez érdekes kérdés. A belterületi bekötéseket támogatták. A
külterület, mennyire van a belterülettől? A vízi közmű rendszer Jakabszálláson
önkormányzati tulajdonban van. Ha van olyan külterületi rész, ahol a lakosság össze
akar fogni, a lakosság igényli, összefogással megoldható. Az önkormányzat mennyi
pénzt szed be. Javaslat: összefogva, ha van, ilyen igény megkeresi az önkormányzat
a szolgáltatót. A szakemberek felmérik, hogy mik a lehetőségek, milyen
finanszírozásból oldható meg. A szolgáltató ezt nem finanszírozza, csak üzemeltet.
Nincs ellenvetése. Úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a műszaki előírásoknak.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy további kérdés van-e. A szennyvíz, az
ivóvízhez kapcsolódik. Megköszöni, hogy a kollegák rugalmasan végzik a
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munkájukat. Akí nem jelentkezett be annak Is, segítettek, átvették, máris folyhat a
szennyvíz a helyére és nem a talajba.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy az elektromos szolgáltatással és az edf
Suez gázszolgáltatóval kapcsolatban van-e kérdés, kérés. Ezek a szolgáltatók azt
kérték, hogy jegyezzük le a felmerült kérdéseket és továbbítsuk a részükre és
írásban válaszolnak.

Szabó Mihály kéri, hogy december, január és február hónapokban 2-3 órás
áramszünetek ne legyenek a téli ídőszakban.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a konyhai főzésben is probléma az
áramkimaradás. Elmondja, hogy a Csáki, a Tavasz, és a Béke utcákban sok
áramszünet volt egymás után. Ez problémás volt. Jelezte a Démász részére.
Munkaszervezéssel, vagy bármi más módon hogyan lehetne lecsökkenteni. Azon a
részen 20 munkanap körül volt munkavégzés, novemberre is áthúzódott. Megnézte a
Démász honlapján, egyre nagyobb áramszüneteket látott. Egymás után 4 napos
áramszünet során tönkrement a fagyasztó. Azt javasolta, hogy vegyék fel a
Démásszal a kapcsolatot. Leírta, és kapott egy semmit mondó választ. Mindent
megtesznek azért, hogy a hálózatot javítsák és minden minél korrektebb legyen. Ezt
nem kommentálja, mert nem ez volt a kérdés, a kérdésre nem kapott választ.
Meghívta a rendezvényre a Démász képviselőjét, de nem jelentek meg. Jöjjön ide az
a szakember, aki elrendelte azokat az áramszüneteket. Olyan fejlesztés volt, ami már
2 éve zajlott és most fejeződött be. Több helyen panasz volt a hálózat működésére.
Gázos ügyben voltak tömeges méröóra cserék az elmúlt idöszakban.

Tarjányi Ferenc idős néni kereste meg, hogy lecserélték a gázóráját. Később
észrevette, hogy nincs gázszolgáltatás a lakásában. A gázóra után van egy
nyomáscsökkentő, az visszazár, meg kell nyomni bizonyos gombot, nem engedi
addig a gázt. Továbbítani, kellene, hogy üzemeljék vissza a rendszert, nem fog
bekapcsolni, a fogyasztó ezt nem tudhatja, vegyék a fáradtságot, és üzemeljék
vissza fűtést és a gázellátást. Másmilyen a nyomáscsökkentő, mint régen. Felhivta a
hibabejelentőt, elmondták, hogy mit kell megnyomni. Nekik sem mindegy, hogy
vissza kell jönni. Ennyit igazán megtehetnének.

Szabó György Róbert jelzi a szolgáltatónak. Leírás volt, hogy bent lévő
fogyasztókat, nem kötelességük üzembe helyezni. Ez megint emberi dolog, ha ott
van a mérőóra cserénél.

Tóth József elavultak a gázkészülékek. A korszerű kazánok bekötése nem egyszerű
történet. Le kell kapcsoltatni a gázt. A gázcserénél lecseréli 15 e Ft-ért szintén 15 e
Ft a visszakapcsolás díja. Nem barátias ez a történet. Csak szakember végezheti el.

Szabó György Róbert, jogos a felvetés. Ez már a hatáskörén túl van. Országgyűlési
képviselő Úrnak jelzi a panaszt. A lakosság részére pozitív módon el lehetne járni.
Levelet kapott a Magyar Közúttól is, amennyiben a kezelésükben lévő utakkal
kapcsolatosan kérdés merül fel, 8 napon belül írásban válaszolnak. A Petőfl S. utca,
az 5302-es félegyházi út Szabadszállásig, a másik az 54-es két számjegyű főútvonal
a Közút kezelésében vannak. Az idén a szennyvíz beruházásnál a Magyar Közút
munkatársainak is részt kellett venni. A kis ABC-nél átvágták az utat a szennyvíz
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kivitelezők, a Magyar Közút szakemberei nem vették át, mert 10 m-es sávot kívántak,
hogy helyreállitsanak az eredeti keskeny szakasz helyett, ez megtörtént. A Petőfi S.
utcán a Dobó utca bejárójánál, valamint a focipályánál is kUavították az úthibákat.
Kevés pénz van az országos közutak javítására. Ismert a probléma, elődje is ismerte,
jelezte részükre. Nem mi vagyunk a legfontosabbak részükre.

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ísmerteti beszámolóját.

„Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy helyezkedjenek el kényelmesen, mert
S oldalt írtam össze.

Tájékoztatom Önöket, hogy igazoltan távol van, Bukovszki Sándorné valamint
Forczekné Tóth Csilla.

Forczekné Tóth Csilla jelenleg felelősségteljesen képvisel egy az országgyűlési
képviselő úr által összehívott eseményen. Bukovszki Sándorné, pedig
halaszthatatlan ok miatt van távol.

A mai legfőbb mondanivalóm egy rövid és tömör mondatban:

A semmiből, nem lehet valamit csinálni!
Nehéz éven vagyunk, vagyok túl! A szennyvíz beruházás a munkaidöm 80 %-át tette
ki, és e mellett kellett a település egyéb ügyeit is intéznem. De ezt mindenkor
becsülettel és a legjobb tudásom, - és ami a legfontosabb - legjobb szándékom
szerint tettem, Őnökért, a településért.

Először is szeretném az elismerésemet kifejezni azoknak, akik ebben a munkában
részt vettek.

Könnyen lehet, ha összeültetném a családomat otthon, és összeadnánk az összes
problémát, több mint 500-at számolhatnánk meg. De nem az a kérdés, hogy mekkora
ez a szám.

Hanem az a kérdés, hogy van-e esélyünk arra, reális esélyünk van-e, és látjuk-e azt
az esélyt, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Ilyen értelemben tehát nem a
problémák száma, hanem a honáiuk való viszony a kérdés.

Akik azt mondják, hogy persze az önkormányzat segít neked, készen áll!

Igen, de valamit, valamiért, hiszen olyan nincs, hogy adok neked valamit a semmiért.
Legyen valami kölcsönösség köztünk.

Úgy érzem, hogy ez a közgondolkodás, ami a problémák megoldásának egyik
fundamentuma vagy előfeltétele, ez szintén adott ma Jakabszálláson. És végezetül
kell, hogy kezünkben legyen az otthonunk megvédésének a képessége. Részben a
közbiztonság, a közrend oldaláról, részben pedig a külső fenyegetettséggel
szemben, legyen annak bármilyen váratlan formája is, például az, amit most éppen
átélünk.
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A települési program közzététele mindig kockázatot is jelent, félre fogják érteni, félre
fogják magyarázni. Milyen igaz! Azonban ez csak egyetlen módon kerülhető el.
Pontosabban két módon is elkerülhető.

Egy: nem mondunk semmit.

Kettő: a tetteink bizonyítanak.

A gazdasági programban rögzített fejlesztési terveken kívül az alábbiak merültek
még fel:

Sok pályázati forrás fog megnyílni december és április között.

Járda a Dózsa Gy. utcán és a Petőfi S. utcán.
Parkolók kialakítása a főutcán.
Buszöböl a vasúthoz.
Buszváró a Petőfl S. utcán.
Zebrához sárga alapon a tábla.
Kerékpártárolók bővítése.
Játszótérre, KRESZ tanpálya, futá pálya, ping-pong asztal.
Új Tanyagondnoki szolgálat beindítása.
Szolgálati lakások felújítása.
Belterületi határokat módosítani, felülvizsgálni.
104 telek szántóból történő kivonása.
Művelődési Ház udvarában parkolót csinálni.
Névtelen utca, sétáló utca és a csatorna rendbe tétele.
Vasút állomást megszerezni.
Felsőjakabi iskolának új funkciót adni.
Temető emlékfal, és új kapu + sugárút. Faültetés, belső parkolók.
Ady E. u. előtti kerités.
Wolford dűlői kút vizét ivóvizzé alakitani.
2-3 faházra pályázni a Wolford dűlőbe.
Faházzal valamit csinálni.
Leaderbe faházak és ivóvíz.
Felnőtt fitness gépek a búcsútérre.
Nyár utca kövezése.
Piac helye hol legyen.
Konyha új, vagy régi vagy leválasztás.
Polgárőrség támogatása.
Temetö kerítés 5302-es oldalon.
EKG, olyat ami papíros és az infomix programmal betölti az adatokat 2016.
Kálmán Mihály polcok 2015.
Lábtörlők Praktikertől 2 db, 2015.
2 db vérnyomásmérőt felkarost (csuklósat nem szabad).
Számítógépek nehezen indulnak be, cserére szorulnak.
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Telefon 2015.
Jókai, Zrínyi út felnyitás közbeszerzési pályázaton is jelezní.
Piac a park északi területén, Zrinyi-Jókai-Munkácsy utcákon.
Virágoskertek.
Új életek sétánya.

Települési programok:

Voltak és lesznek. Ebben Forczekné Tóth Csilla volt az egyik legfőbb segitségem, de
mind az elején elmondtam NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM MINDEN
MUNKATÁRSAM, ÉS AZ ÖNKÉNTESEK SEGÍTSÉGÉT. NAGYON JÓL ESETT!

Nagyon szépen megjelentünk a Hírős Hét Fesztiválon Is, ahol tojásrántottával vártuk
a megjelenteket.

A Falvak éjszakáján különleges műsorral ajándékoztuk meg Önöket, sőt az
elsőáldozáson jelen volt a magyar szent korona hiteles másolata is.

Futás, Jakab-napi Vigasság, március 15., hősők napja, augusztus 20., nemzeti
összetartozás napja, falukarácsony, adventi gyertyagyújtás, tanyaszínház.

Kóbor ebek:

Felelőtlenség az egész helyzet. Az elmúlt egy évben közel tíz (nem nulla) ebet
fogtunk be, és adtunk vagy Új tulajdonoshoz, vagy az állatmenhelyre. Van egy bácsi,
akinek a fekete tacskó jellegű kutyája, ami állandóan kint van az utcán, és bár
többször belement a befogóba, de valaki rendre kiengedte.

A kamera felvételek alapján minden a hulladéklerakónál történt eseményekről
információval rendelkezünk.

Kérdezem: el kell-e jutni a bírságolásig, vagy feelentésig?

Miért nem lehet betartani a közösségi együttélés íratlan és írott szabályait?

Hulladék elhelyezés:

További két kukát kaptunk a szelektív kukákhoz és további két kukát vásároltunk a
hulladéklerakóhoz, ahová a külterületi lakosság viheti csak a szemetét.

Szennyvíz beruházás:

Köszönöm azt a bizalmat, amit a Jakabszállási Viziközmű Társulat küldöttgyűlésekor
Önöktől kaptam. A vége felé már nem lehetett engem jelölni, mert elérte a maximális
100 meghatalmazást személyem.

A befizetett összegeket egyrészről a beruházás olyan önerejéhez használjuk fel,
amely nem támogatott, a fennmaradó részből pedig beruházásokat valósítunk meg a
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szennyvízberuházással kapcsolatosan. Javaslom, minél előbb kössenek rá a
hálózatra, mert 2016. április 30-ig ingyenesen tudják azt igénybe venni.

Az önerővel kapcsolatosan tájékoztatom Önöket, hogy ha nem tudják befizetni egy
összegben, akkor kérem, írjanak kérelmet és megkapják a részletfizetési
lehetőséget.

Viszont a részletfizetést kérem, ne felejtsék el havonta teljesíteni.

Belső bekötések:

Az egy hónappal ezelőtt kiküldött önerő befizetéséről kiküldött értesitők átadásakor
feltett kérdés alapján:

45 háztartásban kész volt a csatorna,

342 háztartás 2015-ben be kívánja kötni a csatornát,

94 háztartás 2016 első felében,

50 háztartás 2016-os évben,

120 háztartás pedig nem tudja, mikor szeretné bekötni.

Kérem Önöket, hogy személyesen tőlem érdeklődjenek, hogy kivel érdemes a belső
bekötést elvégeztetni. Sajnos vannak problémák.

Facebook üzenetek:

Köszönöm azt a számos üzenetet, amit küldenek számomra. Igyekszem mindre
válaszolni. Van, amire azonnal válaszolok és van, amelyre akár egy hét múlva
teszem meg az észrevételem. És bizony volt olyan is, amit azonnal töröltem.
Mindennek van határa. Kérem azonban Onöket, hogy ne a facebook-ot használják,
mert az nem hivatalos kapcsolattartási forma.

Térfigyelő kamerák:

Mit ígértem Önöknek?

Cselekvő polgármester leszek, és a tetteim igazoljanak.

Mivel 2014. október 31-ére nem készült el a térfigyelő kamera rendszer, így
felszólitottam a vállalkozót. Ö szerződés-módosítást és határidő hosszabbítást kért.
Ezt megadtam neki, hiszen a beruházás megvalósításában voltam érdekelt. 2015.
március 15-ig kellett volna leszállítani a tárgyakat, vagy ha ez nem történik meg
vissza kellett volna fizetnie a felvett 8,6 millió forintot. Mivel ez nem valósult meg, így
nem volt más lehetőségem cselekedtem. Amint a szerződés lejárt azonnal
rendőrségi feljelentést tettem. Sajnos a rendőrség elsőre még nem is akart
foglalkozni az üggyel ős kicsit olyan érzésem volt, hogy miért vagyok olyan „hülye”,
hogy egy végrehajtás alatt álló cégnek pénzt adok át. Ugye azt nem tudhatták, hogy
nem én voltam. De nem is ez a lényeg. Végül is 2015. április 30-án fogadtak a
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Kecskeméti RFK helyett a Kunszentmiklósi Kapitányságon, ahol megtehettem a
feljelentésemet. Teltek a hónapok és nem történt semmi. Majd a kórházi kezelésem
alatt a műtét előtt felhívtak a Bajai Kapitányságról, hogy újabb elfogultság után ott
landolt az ügy.

Közben kitűzték a bírósági tárgyalást is, mert kezdeményeztem a testület előtt, hogy
tereljük polgári útra az ügyet.

Amit tudni lehet, jelenleg a jelentős mértékre elkövetett sikkasztás ügyében a
nyomozási bíró zár alá vételt rendelt el.

Térflgyelő kamerák: megvalósult.

Ezek a körülmények arra kényszerítették a testületet, hogy új kivitelezőt keressen a
rendszer megvalósítására. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a korábban
megkötött szerződésben vállalt 16 db kamera helyett 31 db kamera kivitelezése
valósult meg.

Iskola:

Nagyon nagy a felelőssége a szülőknek a gyermeknevelés terén és igen is fontos,
hogy a szülő álon ki a pedagógusért.

Ezek fontos értékek.

Közétkeztetés:

Két héten, teljesen inkognitóban ebédeltem a közétkeztetést ellátó konyhánkról.

Nagyon já véleménnyel vagyok, de lehet azért, mert amíg Kecskeméten dolgoztam,
akkor is a közétkeztetésben készített ebédet ettem. Igen, vannak sótlanabb ételek.
Erre azt javasoltam, használjanak fűszereket, amelyek további ízeket adnak az
ételeknek és nem érezzük sótlannak.

300 ezer forintos birságot nem szeretnénk azért fizetni, mert nem felelünk meg az
elől rá soknak.

Autó helyzet:

Néha az az érzésem, hogy amit felépitek, egyes emberek ki akarják húzni a talajt a
lábam alól. Végre, hogy van már két olyan üzembiztos járművünk, mint a Mercedes
Vitó és a Fiat Ducató.

Addig, amíg ebben a helyzetben nem volt senki a faluból, mármint hogy egyszerre 32
közfoglaikoztatottat kell irányítani és munkaterületre szállítani, hiszen nem mindenki
bent dolgozik a hivatal udvarában.

Sajnos az az útszéli fa, nem a hivatal udvarában nőtt ki, hanem az út szélén. Bizony
oda ki kell szállítani a munkásokat, hogy több napon keresztül el tudják látni a
feladatukat. Ehhez pedig járműre van szükségünk. Érdekes módon senki sem
ajánlotta fel, hogy ingyenesen ad egy autót.

Közfoglalkoztatás:
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Biztosan észrevették, hogy ennyi közfoglalkoztatásban részt vevő személy soha sem
volta településünkön.

Ez bizony elvárás is felénk. Folyamatosan 20 fő fölött kell tartanunk a
közfoglalkoztatottak létszámát. Így aki be van regisztrálva a Munkaügyi Központban,
azokat kifogják közvetíteni részünkre.

Azon munkatársaimnak, akik hosszú távú közfoglalkoztatásban vesznek részt,
kaptak munkaruhát, munkacipőt, egyéni védőfelszereléseket. Az idén vásároltunk
kistraktort, melyben ezúton köszönöm Kovács Bálint segítségét.

Jakabszállás soha nem kapott még ekkora támogatást a közfoglalkoztatás terén az
ALLAMTOL!

Tavaly a munkabérhez 20 %-os önerőt kellett biztositani. Az idén minden
közfoglalkoztatott munkabérét 100 %-ban finanszírozta a központi költségvetés.
További Ilyen még nem volt a település életében.

Egyszer 200.000.-

Másodszor: 1.350.000.-

és talán, még az idén további 700.000.- forintot, azaz több mint 2 millió
Ft-ot dologi kiadásra kaptunk pénzt az államtól.

Kettő működőképes fűkaszával vettem át a stafétabotot. Ma 6 db fűkaszánk van. És
most nézzenek néhány eszközt ezekbőll

A választásokkor megkérdezték, mit kezdek a kisebbséggel. Akkor gondolom, aki a
kérdést feltette, Ő sem gondolta komolyan.

Na, mára már elértem, hogy az a roma származású, aki tud és akar is dolgozni, azt
alkalmazom a közfoglalkoztatásban Június óta.

Időnként „elkanászkodtak”, de akkor mindenkinek felsoroltam mit csinált meg azóta,
mióta nálam (nálunk) dolgozik és láttam, hogy Jól esett nekik és a szemük felcsillant.

Dolgozni kell, nem mehetünk vissza. A munkaalapú társadalomnak van Jövője.

Külterületi utak, csatornák:

Először is, azon dűlő utak mellett lakók, akiknek az útjuk el lett gréderezve, örüljenek
ennek. Számtalan dűlő útra be sem tud menni a gréder azért, mert annyira be van
nőve a két széle. Először ki kell takarítani, majd utána tudunk hozzáfogni.

Igen, tisztában vagyok azzal, hogy van még mit javítani. Például az utak szélén kiálló
gyökereket ki kell vágnunk és a gréderrel behozott köveket ig ki kell szednünk.

Mindannyian tudjuk, hogy számos helyen posza homok van. Ott hiába simitjuk is el
az utat, addig amíg az eső le nem tömöríti, addig csak szélmalomharcról eshet szó.
De nem hagyjuk Önöket cserben. Mindent megteszünk azért, hogy minél élhetőbb
körülmények legyenek külterületen is.

10



Ezért lettek időben a csapadékvíz elvezető csatornák is jó időjárási körülmények
között kitakarítva. Jövőre is folytatjuk ezt a megelőző és karbantartó munkánkat.

Egészséges ivóvíz:

2015. február 9-én elindult Jakabszálláson is az egészségesebb ivóvíz. Nálunk az
arzén mennyiségével nem volt baj, de a mangán és a vas tartalommal igen.

Az ivóvíz köbmétere: 244,- Ft. Ez ezer liter ára. Így egy liter víz 24 fillérbe kerül.
Mennyiért is vesszük a boltban az ásványvizet?

A fejlesztés eredménye:

Jakabszálláson a vízellátó rendszer önáfló fejlesztése valósult meg: meglévö
vizbázisra alapozott fejlesztés, melyben a kutakból a megtisztitandó vizet a tervezett
nyersvíztároló medencébe emelik. A medencéből az Új technológiai nyomásfokozó
egység juttatja a nyersvizet a Szintén Új — arzén, vas és mangán — tisztítás
technológiára, majd a tervezett viztároló medencébe, ahonnan Új hálózati szivattyúk
nyomják a vizet a települési elosztóhálázatba és a viztoronyba. Az ivóvíz beruházás
műszaki átadás-átvétele eredményesen megtörtént. Technológiai kapacitás óránként
43 m ivóvíz termelését biztosítja. A mellékterméket 30 m3-es iszaptárolóba,
szikkasztó műbe helyezik el. 1 darab kútból történik a termelés és 1 kútlezárás
történt. Egy új kezelő épület is készült. A beruházásban 254 fm Új ivóvízhálózat épült,
amellett, hogy 455 m-en vezeték rekonstrukcióra került sor. A tisztavíz tároló
kapacitás 50 m3.

Közlekedés:

Amióta a zebránál részt vesznek a polgárőrség és a hivatal munkatársai, a rendőrség
segítségével, azóta betartják a közlekedési szabályokat a gyalogosok és a
jármüvezetők.

Nagyon probléma szerintem a településen nem létező parkolásra kijelölt helyek
megléte. Már ez ügyben felvettem a kapcsolatot a Magyar Közút munkatársával, aki
tavaszra a tanulmányunkat átnézi.

Vagyo ng azd á I kod ás:

Teljes felelősséggel vagyunk a településünk vagyonáért, akár legyen szó
képviselőről, közfoglalkoztatottról, tanyagondnokról, mezőörröl, hivatali dolgozóról,
jegyzőről, polgármesterről vagy Önről kedves jelenlévőröl.

Óvjuk, védjük és szóljunk arra rá, aki azt tönkre teszi.

Ezért is tettük rendbe a játszóteret, a Művelődési Ház két homlokzatát, a padokat és
asztalokat a közterületeken. Kátyúztunk is.

Söt jövőre több utcát teljesen felújitunk. Erre nyertünk 44 millió forintot.

A külterületi utak rendbetétele előtt mindent fölmérővel kiméretünk, és úgy kezdünk
bele a munkába.

Gyermekéhezés:
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Akár kimondjuk akár nem, bizony településünkön is létezhet, hogy hétvégénként
gyermekek nem tudnak annyit és olyat enni, ami a fejlődésükhöz elengedhetetlen.

Ezért kérem Önök is segítsenek a Családsegitő szolgálat által kezdeményezett
gyüjtéshez. Legyen ez is közös ügyünk, ne csak az, hogy a házunk előtt megáll a viz.

Mit kaptunk?

Komposztálókat létesítettünk, hogy égetéssel ne szennyezzük saját életünket. A
raklapokat Peregi Györgytől kaptuk.

Önéletrajzok:

Tavaly kértem, hogy küldjenek önéletrajzokat, hogy ha munkaalkalmat keresnek
nálam, tudjak segíteni. Az elmúlt egy évben 15-nél kevesebb önéletrajz érkezett. Ha
úgy gondolják, küldjék el nekem az anyagukat.

Dakk Zrt-vel:

Lakossági kérés érkezett hozzám egyik hétfőn, hogy a gyereket nem teszi le a
buszvezető, mert nincs tábla. Azonnal felvettem a kapcsolatot, hogy a hiányzó
autóbusz megállókhoz táblákat helyezzenek ki. Mi pedig padokat tettünk oda. Azon a
héten, csütörtökön kihelyezte a Volán társaság a táblákat.

De nem csak oda, a Petöfi Sándor utca páros oldalát és kisérletként a Jókai utca
páratlan oldalát 50 méterenként padokkal láttuk el. Jövőre folytatjuk.

Számunkra egy valami nagyon fontos dolog van az egészségünkön kívül. A
biztonságunk.

Ezért tartottunk az idén ötször a rendőrség, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
és a pedagógusokkal családlátogatást.

Sikerült 4 tanyáról az illegálisan ott tartózkodókat eltávolítani. Kérem, ha van
tudomásuk újabbakról, akkorjelezzék nekem vagy a körzeti megbízottnak.

Nagyon jó irányba fejlődtek a rendőrséggel a kapcsolataink.

Igyekszünk egymás munkáját maximálisan segíteni és elismerni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

Szabó György Róbert a belterületi hulladék égetéssel kapcsolatban elmondja, hogy
helyi rendelet szabályozza ezt a kérdést. Az önkormányzat két komposztálót hozott
létre, abból a célból, hogy az égetéssel ne szennyezzék a levegőt. Két lakos
megkereste, hogy szívesen elszállítják a lehullott leveleket, mert tudják hasznosítani.

A hó eltakarítással kapcsolatban hétfőn volt megbeszélés a vállalkozókkal, hogy a
települést felosszák az ügyeletet illetően. A Községházi Értesítőben értesül az
elérhetőségekről a lakosság.

Az önkormányzat ebben az évben is benyújtotta a szociális tűzifa pályázatot, melyet
megnyert. Kéri, hogy az érintettek nyújtsák be pályázatukat, hogy ki lehessen
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használni a lehetőséget, mert az idén csak akkora mennyiséget kapott az
önkormányzat, amely az előző évben felhasználásra került. Települési támogatásnak
hívják, ha van lehetőség pályázzanak, vegyék igénybe.

Sokszor előfordul, hogy a hivatal munkatársai leveleket szórnak ki a belterületen.
Több esetben előfordul, hogy nincsen postaláda, házszám, csengő. Tévesen
kézbesítik a küldeményt emiatt, vagy visszahozzák. Az elmúlt időszakban bizonyos
utcákban változtak a házszámok, tegyék egyértelművé és láthatóvá a házszámokat.
A hivatalban 2150.- Ft-os áron lehet rendelni, akinek szükséges. A postaláda
lehetőleg kutyamentes legyen.

A Béke utca lakóitól érkezett megkeresés, hogy a forgalomlassitókon a
tehergépjárművek csak átszáguldanak, és ezáltal rongálják a lakóházak falazatát.
Közvélemény kutatást végzett az önkormányzat és a lakók 20 fő az átalakításra, 15
fő a megtartásra, 9 fő a megszűntetésre szavazott. Hogyan tovább? Az bizonyos,
hogy megmaradnak az építmények.

A szennyvíz belső bekötésekkel kapcsolatban érkezett 6 kérés, ahol befelé lejtett a
rendszer. Nem megfelelő mélyre tették a csöveket. Az aszfaltozással és a
térkövezéssel kapcsolatban volt még panasz. A felmerült hibákat elhárítják
hamarosan, az aszfaltozás jövőre lesz folytatva.

Szabó György Róbert köszönti a Rendőrkapitányság részéről megjelent Czigány
János őrmestert, valamint László György körzeti megbízottat. Kéri, hegy amennyiben
van kérdés tegyék fel. Elmondja, hogy 4 illegális tanyafoglalót találtak a külterületen
a közös razziák alkalmával. Öt alkalommal végeztek nagyszabású ellenőrzést a
rendőrséggel és egyéb szervekkel karöltve. Tavasszal kezdték el az együttműködést,
a településen nagyobb rendőri erők jelentek meg. A családsegítő szolgálattól is a
munkatársak, két pedagógus Is részt vett ebben a munkában. Köszöni a település
biztonsága érdekében, emellett László Györgynek is köszöni az együttműködést,
együttgondolkodást. Jól esik, amit tőlük kap.

Czigány János megköszöni a meghívást és köszönti a megjelenteket. Köszöni az
együtt gondolkodást, a segítséget a polgármesternek, a testületnek, a
munkatársaknak. Akkor tudnak igazán jól és hatékonyan dolgozni, ha megkapják
hozzá a segítséget. A fő cél az, hogy mindenki éjjel-nappal biztonságban érezze
magát. Megköszöni László György körzeti megbízott munkáját. Igyekeznek minél
kevesebbet vidékre beosztani. Ha bármilyen kérés, kérdés, javaslat van, tegyék meg.
Ha valaki négyszemközt akar beszélni, arra Is van mód. Bizalommal forduljon a
lakosság a rendőrséghez.

Labancz Antalné felhívja a figyelmet arra, hogy a Béke utcában kihelyezett táblát
ismeretlenek kivették a helyéről. Szomorú, hogy egyes emberek mit meg nem
engednek maguknak. Azt a táblát nem véletlenül helyezték el az adott helyre.

Szabó György Róbert, intézkedik a tábla visszahelyezéséről. Ez emberi dolog. Ami
nem az enyém, ne használjam.
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Szabó György Róbert, megköszöni a megjelenést, áldott karácsonyt és boldog Új
évet kíván. Több hozzászólás nincs, a közmeghallgatással együtt megtartott testületi
ülést berekeszti.

Kmft.

Szabó György Róbert
polgármester

‚d
Hegedűs Gáborné
címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere

ME GHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. december 3-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel Fórum a szol2áltatókkat majd

Napirendi pontok:

18.00 órai kezdettel közme2hallpatást (faIuvűlést)
tart, a Művelődési Házban, melyre meghivom.

1. Fórum a szolgáltatókkal.

2. Tájékoztató a Jakabszállás Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről, ás a 2016.

évi tervekről

Előadó: Szabó György Róbert polgármester

3. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

Jakabszállás. 2015. november25.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 761581-802

+ 36 20 939 23 98
p0 tgarmester®j akabszall as . hu





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2015. december 3-án 18.00 órakor tartandó testületi ülésre és

közmeghallgatás ra

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

MEGHÍVOTTAK:

Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző
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2015-12-03 Polgármesteri beszámoló

Falugyűlés

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy helyezkedjenek el kényelmesen, mert
8 oldalt írtam össze.

Tájékoztatom Önöket, hogy igazoltan távol van, Bukovszki Sándorné valamint
Forczekné Tóth Csilla.

Forczekné Tóth Csilla jelenleg felelősségteljesen képvisel egy az országgyűlési
képviselő úr által összehívott eseményen. Bukovszki Sándorné, pedig
halaszthatatlan ok miatt van távol.

A mai legfőbb mondanivalóm egy rövid és tömör mondatban:

A semmiből, nem lehet valamit csinálni!

Nehéz éven vagyunk, vagyok túl! A szennyvíz beruházás a munkaidőm 80 %-át tette
ki, és e mellett kellett a település egyéb ügyeit is intéznem. De ezt mindenkor
becsülettel és a legjobb tudásom, - és ami a legfontosabb - legjobb szándékom
szerint tettem, Onökért, a településért.

Először is szeretném az elismerésemet kifejezni azoknak, akik ebben a munkában
részt vettek.

Könnyen lehet, ha összeültetném a családomat otthon, és összeadnánk az összes
problémát, több mint 500-at számolhatnánk meg. De nem az a kérdés, hogy mekkora
ez a szám.

Hanem az a kérdés, hogy van-e esélyünk arra, reális esélyünk van-e, és látjuk-e azt
az esélyt, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Ilyen értelemben tehát nem a
problémák száma, hanem a hozzáiuk való viszony a kérdés.

Akik azt mondják, hogy persze az önkormányzat segít neked, készen áh!

Igen, de valamit, valamiért, hiszen olyan nincs, hogy adok neked valamit a semmiért.
Legyen valami kölcsönösség köztünk.

Úgy érzem, hogy ez a közgondolkodás, ami a problémák megoldásának egyik
fundamentuma vagy előfeltétele, ez szintén adott ma Jakabszálláson. Es végezetül
kell, hogy kezünkben legyen az otthonunk megvédésének a képessége. Részben 3
közbiztonság, a közrend oldaláról, részben pedig a külső fenyegetettséggel
szemben, legyen annak bármilyen váratlan formája Is, például az, amit most éppen
átélünk.

A települési program közzététele mindig kockázatot is jelent, félre fogják érteni, félre
fogják magyarázni. Milyen igaz! Azonban ez csak egyetlen módon kerülhető el.
Pontosabban két módon is elkerülhető.

Egy: nem mondunk semmit.

Kettő: a tetteink bizonyítanak.
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A gazdasági programban rögzített fejlesztési terveken kívül az alábbiak merültek
még fel:

Sok pályázati forrás fog megnyilni december és április között.

Járda a Dózsa Gy. utcán és a Petőfi S. utcán.
Parkolók kialakítása a főutcán.
Buszöböl a vasúthoz.
Buszváró a Petőfi S. utcán.
Zebrához sárga alapon a tábla.
Kerékpártárolók bővítése.
Játszótérre, KRESZ tanpálya, futó pálya, ping-pong asztal.
Új Tanyagondnoki szolgálat beindítása.
Szolgálati lakások felújítása.
Belterületi határokat módosítani, felülvizsgálni.
104 telek szántóból történő kivonása.
Művelődési Ház udvarában parkolót csinálni.
Névtelen utca, sétáló utca és a csatorna rendbe tétele.
Vasút állomást megszerezni.
Felsőjakabi iskolának új funkciót adni.
Temető emlékfal, és új kapu + sugárút. Faültetés, belső parkolók.
Ady E. u. előtti kerítés.
Wolford dűlői kút vizét ivóvízzé alakítani.
2-3 faházra pályázni a Wolford dülőbe.
Faházzal valamit csinálni.
Leaderbe faházak és ivóvíz.
Felnőtt fitness gépek a búcsútérre.
Nyár utca kövezése.
Piac helye hol legyen.
Konyha új, vagy régi vagy leválasztás.
Polgárőrség támogatása.
Temető kerítés 5302-es oldalon.
EKG, olyat ami papíros és az infomix programmal betölti az adatokat 2016.
Kálmán Mihály polcok 2015.
Lábtörlők Praktikertöl 2 db, 2015.
2 db vérnyomásmérőt felkarost (csuklósat nem szabad).
Számítógépek nehezen indulnak be, cserére szorulnak.
Telefon 2015.
Jókai, Zrínyi út felnyitás közbeszerzési pályázaton is jelezni.
Piac a park északi területén, Zrínyi-Jókai-Munkácsy utcákon.
Vi rágoskerte k.
Új életek sétánya.
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Települési programok:

Voltak és lesznek. Ebben Forczekné Tóth Csilla volt az egyik legfőbb segítségem, de
mind az elején, elmondtam NAGYON SZEPEN KOSZONOM MINDEN
MUNKATARSAM, ES AZ ONKÉNTESEK SEGÍTSÉGÉT. NAGYON JOL ESETT!

Nagyon szépen megjelentünk a Hirős Hét Fesztiválon is, ahol tojásrántottával vártuk
a megjelenteket.

A Falvak éjszakáján különleges műsorral ajándékoztuk meg Önőket, sőt az
elsőáldozáson jelen volt a magyar szent korona hiteles másolata ís.

Futás, Jakab-napi Vigasság, március 15., hősök napja, augusztus 20., nemzeti
összetartozás napja, falukarácsony, adventi gyertyagyújtás, tanyaszinház.

Kóbor ebek:

Felelőtlenség az egész helyzet. Az elmúlt egy évben közel tíz (nem nulla) ebet
fogtunk be, és adtunk vagy Új tulajdonoshoz, vagy az állatmenhelyre. Van egy bácsi,
akinek a fekete tacskó jellegű kutyája, ami állandóan kint van az utcán, és bár
többször belement a befogóba, de valaki rendre kiengedte.

A kamera felvételek alapján minden a hulladéklerakónál történt eseményekről
információval rendelkezünk.

Kérdezem: el kell-e jutni a bírságolásig, vagy feljelentésig?

Miért nem lehet betartani a közösségi együttélés íratlan és írott szabályait?

Hulladék elhelyezés:

További két kukát kaptunk a szelektív kukákhoz és további két kukát vásároltunk a
hulladéklerakóhoz, ahová a külterületi lakosság viheti csak a szemetét.

Szennyvíz beruházás:

Köszönöm azt a bizalmat, amit a Jakabszállási Víziközmű Társulat küldöttgyűlésekor
Onöktől kaptam. A vége felé már nem lehetett engem jelölni, mert elérte a maximális
100 meghatalmazást személyem.

A befizetett összegeket egyrészről a beruházás olyan önerejéhez használjuk fel,
amely nem támogatott, a fennmaradó részből pedig beruházásokat valósitunk meg a
szennyvízberuházással kapcsolatosan. Javaslom, minél előbb kössenek rá a
hálózatra, mert 2016. április 30-ig ingyenesen tudják azt igénybe venni.

Az önerővel kapcsolatosan tájékoztatom Önöket, hogy ha nem tudják befizetni egy
összegben, akkor kérem, írjanak kérelmet és megkapják a részletfizetési
lehetőséget.

Viszont a részletfizetést kérem, ne felejtsék el havonta teljesíteni.
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Belső bekötések:

Az egy hónappal ezelőtt kiküldött önerő befizetéséről kiküldött értesítők átadásakor
feltett kérdés alapján:

45 háztartásban kész volt a csatorna,

342 háztartás 2015-ben be kívánja kötni a csatornát,

94 háztartás 2016 első felében,

50 háztartás 2016-os évben,

120 háztartás pedig nem tudja, mikor szeretné bekötni.

Kérem Önöket, hogy személyesen tőlem érdeklődjenek, hogy kivel érdemes a belső
bekötést elvégeztetni. Sajnos vannak problémák.

Facebook üzenetek:

Köszönöm azt a számos üzenetet, amit küldenek számomra. Igyekszem mindre
válaszolni. Van, amire azonnal válaszolok és van, amelyre akár egy hét múlva
teszem meg az észrevételem. Es bizony volt olyan is, amit azonnal töröltem.
Mindennek van határa. Kérem azonban Onöket, hogy ne a facebook-ot használják,
mert az nem hivatalos kapcsolattartási forma.

Térflgyelő kamerák:

Mit ígértem Önöknek?

Cselekvő polgármester leszek, és a tetteim igazoljanak.

Mivel 2014. október 31-ére nem készült el a térfigyelő kamera rendszer, így
felszólítottam a vállalkozót. O szerződés-módositást és határidő hosszabbítást kért.
Ezt megadtam neki, hiszen a beruházás megvalósításában voltam érdekelt. 2015.
március 15-ig kellett volna leszállítani a tárgyakat, vagy ha ez nem történik meg
vissza kellett volna fizetnie a felvett 8,6 millió forintot. Mivel ez nem valósult meg, így
nem volt más lehetőségem cselekedtem. Amint a szerződés lejárt azonnal
rendőrségi feljelentést tettem. Sajnos a rendőrség elsőre még nem is akart
foglalkozni az üggyel és kicsit olyan érzésem volt, hogy miért vagyok olyan „hülye”,
hogy egy végrehajtás alatt álló cégnek pénzt adok át. Ugye azt nem tudhatták, hogy
nem én voltam. De nem is ez a lényeg. Végül is 2015. április 30-án fogadtak a
Kecskeméti RFK helyett a Kunszentmiklósi Kapitányságon, ahol megtehettem a
feelentésemet. Teltek a hónapok és nem történt semmi. Majd a kórházi kezelésem
alatt a műtét előtt felhívtak a Bajai Kapitányságról, hogy újabb elfogultság után ott
landolt az ügy.

Közben kitűzték a bírósági tárgyalást is, mert kezdeményeztem a testület előtt, hogy
tereljük polgári útra az ügyet.
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Amit tudni lehet, Jelenleg a Jelentős mértékre elkövetett sikkasztás ügyében a
nyomozási bíró zár alá vételt rendelt el.

Térfigyelő kamerák: megvalósult.

Ezek a körülmények arra kényszerítették a testületet, hogy Új kivitelezőt keressen a
rendszer megvalósítására. Orömmel tájékoztatom Onöket, hogy a korábban
megkötött szerződésben vállalt 16 db kamera helyett 31 db kamera kivitelezése
valósult meg.

Iskola:

Nagyon nagy a felelőssége a szülőknek a gyermeknevelés terén és igen is fontos,
hogy a szülő álljon ki a pedagógusért.

Ezek fontos értékek.

Közétkeztetés:

Két héten, teljesen inkognitóban ebédeltem a közétkeztetést ellátó konyhánkról.

Nagyon jó véleménnyel vagyok, de lehet azért, mert amíg Kecskeméten dolgoztam,
akkor is a közétkeztetésben készített ebédet ettem. Igen, vannak sótlanabb ételek.
Erre azt javasoltam, használjanak fűszereket, amelyek további ízeket adnak az
ételeknek és nem érezzük sótlannak.

300 ezer forintos birságot nem szeretnénk azért fizetni, mert nem felelünk meg az
előírásoknak.

Autó helyzet:

Néha az az érzésem, hogy amit felépitek, egyes emberek ki akarják húzni a talajt a
lábam alól. Végre, hogy van már két olyan üzembiztos járművünk, mint a Mercedes
Vitó és a Fiat Ducató.

Addig, amíg ebben a helyzetben nem volt senki a faluból, mármint hogy egyszerre 32
közfoglalkoztatottat kell irányítani és munkaterületre szállítani, hiszen nem mindenki
bent dolgozik a hivatal udvarában.

Sajnos az az útszéli fa, nem a hivatal udvarában nőtt ki, hanem az út szélén. Bizony
oda ki kell szállítani a munkásokat, hogy több napon keresztül el tudják látni a
feladatukat. Ehhez pedig járműre van szükségünk. Erdekes módon senki sem
ajánlotta fel, hogy ingyenesen ad egy autót.

Közfoglalkoztatás:

Biztosan észrevették, hogy ennyi közfoglalkoztatásban részt vevő személy soha sem
volta településünkön.

Ez bizony elvárás is felénk. Folyamatosan 20 fő fölött kell tartanunk a
közfoglalkoztatottak létszámát. Igy aki be van regisztrálva a Munkaügyi Központban,
azokat kifogják közvetíteni részünkre.
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Azon munkatársaimnak, akik hosszú távú közfoglalkoztatásban vesznek részt,
kaptak munkaruhát, munkacipőt, egyéni védőfelszereléseket. Az idén vásároltunk
kistraktort, melyben ezúton köszönöm Kovács Bálint segítségét.

Jakabszállás soha nem kapott még ekkora támogatást a közfoglalkoztatás terén az
ÁLLAMTÓL!

Tavaly a munkabérhez 20 %-os önerőt kellett biztosítani. Az idén minden
közfoglalkoztatott munkabérét 100 %-ban finanszírozta a központi költségvetés.
További ilyen még nem volt a település életében.

Egyszer: 200.000.-

Másodszor: 1.350.000.-

és talán, még az idén további 700.000.- forintot, azaz több mint 2 millió
Ft-ot dologi kiadásra kaptunk pénzt az államtól.

Kettő működőképes fűkaszával vettem át a stafétabotot. Ma 6 db fűkaszánk van. És
most nézzenek néhány eszközt ezekből!

A választásokkor megkérdezték, mit kezdek a kisebbséggel. Akkor gondolom, aki a
kérdést feltette, O sem gondolta komolyan.

Na, mára már elértem, hogy az a roma származású, aki tud és akar is dolgozni, azt
alkalmazom a közfoglalkoztatásban Június óta.

Időnként „elkanászkodtak”, de akkor mindenkinek felsoroltam mit csinált meg azóta,
mióta nálam (nálunk) dolgozik és láttam, hogy Jól esett nekik és a szemük felcsillant.

Dolgozni kell, nem mehetünk vissza. A munkaalapú társadalomnak van Jövője.

Külterületi utak, csatornák:

Először is, azon dűlő utak mellett lakók, akiknek az útjuk el lett gréderezve, örüljenek
ennek. Számtalan dűlő útra be sem tud menni a gréder azért, mert annyira be van
nőve a két széle. Először ki kell takarítani, majd utána tudunk hozzáfogni.

Igen, tisztában vagyok azzal, hogy van még mit javítani. Például az utak szélén kiálló
gyökereket ki kell vágnunk és a gréderrel behozott köveket is ki kell szednünk.

Mindannyian tudjuk, hogy számos helyen posza homok van. Ott hiába simitJuk is el
az utat, addig amig az eső le nem tömöríti, addig csak szélmalomharcról eshet szó.
De nem hagyjuk Onöket cserben. Mindent megteszünk azért, hogy minél élhetőbb
körülmények legyenek külterületen is.

Ezért lettek időben a csapadékvíz elvezetö csatornák is jó időjárási körülmények
között kitakarítva. Jövőre is folytatjuk ezt a megelőző és karbantartó munkánkat.

Egészséges ivóvíz:

2015. február 9-én elindult Jakabszálláson is az egészségesebb ivóvíz. Nálunk az
arzén mennyiségével nem volt baj, de a mangán és a vas tartalommal igen.
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Az ívóviz köbmétere: 244,- Ft. Ez ezer liter ára. Így egy liter víz 24 fillérbe kerül.
Mennyiért is vesszük a boltban az ásványvízet?

A fejlesztés eredménye:

Jakabszálláson a vízellátó rendszer önálló fejlesztése valósult meg: meglévő
vizbázisra alapozott fejlesztés, melyben a kutakból a megtisztítandó vizet a tervezett
nyersviztároló medencébe emelik. A medencéből az Új technológiai nyomásfokozó
egység juttatja a nyersvizet a szintén Új — arzén, vas és mangán — tisztítás
technológiára, majd a tervezett víztároló medencébe, ahonnan Új hálózati szivattyÚk
nyomják a vizet a települési elosztóhálózatba és a viztoronyba. Az ivóvíz beruházás
műszaki átadás-átvétele eredményesen megtörtént. Technológiai kapacitás óránként
43 m3 ivóvíz termelését biztosítja. A mellékterméket 30 m3-es iszaptárolóba,
szikkasztó műbe helyezik el. 1 darab kútból történik a termelés és 1 kútlezárás
történt. Egy új kezelő épület is készült. A beruházásban 254 fm Új ivóvizhálózat épült,
amellett, hogy 455 m-en vezeték rekonstrukcióra került sor. A tisztaviz tároló
kapacitás 50 m3.

Közlekedés:

Amióta a zebránál részt vesznek a polgárőrség és a hivatal munkatársai, a rendőrség
segítségével, azóta betartják a közlekedési szabályokat a gyalogosok és a
járművezetők.

Nagyon probléma szerintem a településen nem létező parkolásra kijelölt helyek
megléte. Már ez ügyben felvettem a kapcsolatot a Magyar Közút munkatársával, aki
tavaszra a tanulmányunkat átnézi.

Vagyongazdálkodás:

Teljes felelősséggel vagyunk a településünk vagyonáért, akár legyen szó
képviselöről, közfoglalkoztatottról, tanyagondnokról, mezőőrröl, hivatali dolgozóról,
jegyzőről, polgármesterről vagy Önről kedves jelenlévőröl.

Óvjuk, védjük ás szóljunk arra rá, aki azt tönkre teszi.

Ezért Is tettük rendbe a játszóteret, a Művelődési Ház két homlokzatát, a padokat és
asztalokat a közterületeken. Kátyúztunk is.

Sőt jövőre több utcát teljesen felújítunk. Erre nyertünk 44 millió forintot.

A külterületi utak rendbetétele előtt mindent fölmérővel kiméretünk, és Úgy kezdünk
bele a munkába.

Gyermekéhezés:

Akár kimondjuk akár nem, bizony településünkön is létezhet, hogy hétvégénként
gyermekek nem tudnak annyit és olyat enni, ami a fejlődésükhöz elengedhetetlen.

Ezért kérem Önök is segítsenek a Családsegítő szolgálat által kezdeményezett
gyűjtéshez. Legyen ez is közös ügyünk, ne csak az, hogy a házunk előtt megáll a víz.

Mit kaptunk?
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Komposztálókat létesítettünk, hogy égetéssel ne szennyezzük saját életünket. A
raklapokat Feregi Györgytöl kaptuk.

Önéletrajzot

Tavaly kértem, hogy küldjenek önéletrajzokat, hogy ha munkaalkalmat keresnek
nálam, tudjak Segíteni. Az elmúlt egy évben 15-nél kevesebb önéletrajz érkezett. Ha
úgy gondolják, küldjék el nekem az anyagukat.

Dakk Zrt-vel:

Lakossági kérés érkezett hozzám egyik hétfőn, hogy a gyereket nem teszi le a
buszvezető, mert nincs tábla. Azonnal felvettem a kapcsolatot, hogy a hiányzó
autóbusz megállókhoz táblákat helyezzenek ki. Mi pedig padokat tettünk oda. Azon a
héten, csütörtökön kihelyezte a Volán társaság a táblákat.

De nem csak oda, a Petőfi Sándor utca páros oldalát és kísérletként a Jókai utca
páratlan oldalát 50 méterenként padokkal láttuk el. Jövőre folytatjuk.

Számunkra egy valami nagyon fontos dolog van az egészségünkön kívül. A
biztonságunk.

Ezért tartottunk az idén ötször a rendőrség, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
és a pedagógusokkal családlátogatást.

Sikerült 4 tanyáról az illegálisan ott tartózkodókat eltávolítani. Kérem, ha van
tudomásuk újabbakról, akkorjelezzék nekem vagy a körzeti megbízottnak.

Nagyon jó irányba fejlődtek a rendőrséggel a kapcsolataink.

Igyekszünk egymás munkáját maximálisan segíteni és elismerni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Jakabszállás, 2015. december 3.

4 ó György Róbert
olgármester
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