
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. március 16-án, 15 
órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester,  

Bertus József, Csányi István, Csankovszki Tibor, dr. Jakab Tibor, Polyák 
Tibor, Seres István képviselők,  

   dr. Mészáros László jegyző,  
   Andrásiné Strumberger Marietta jegyzőkönyvvezető. 
NAPIREND: 

1.) A 2005. évi zárszámadás elfogadása 
  Előadó: Csáki Béla polgármester 
2.) Tájékoztató a Nyugdíjas Klub tevékenységéről 

Előadó: Czakó Józsefné elnök 
3.) Hatályos rendeletek felülvizsgálata 

Előadó: dr. Mészáros László jegyző 
4.) Egyebek 
5.) Kérdések, interpelláció 
6.) Szociális ügyek megtárgyalása (zárt ülés) 

Előadó: Csáki Béla polgármester 
 
Csáki Béla: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket és a vendégeket. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület határozatképes – Kürtösi József jelezte, hogy késni fog – és az 
SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra.  
 

I. NAPIREND – A 2005. évi zárszámadás elfogadása 
 
Csáki Béla: Első napirendi pontként a 2005. évi zárszámadást kell megtárgyalnunk. De 
mielőtt erre sor kerülne, el kell fogadnunk a 2005. évi költségvetés módosítását. A Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja mindkét előterjesztést. A képviselők előre 
megkapták és ismerik az anyagot. Ezért kérdezem Anikót, hogy kívánja-e kiegészíteni 
valamivel az anyagot.  
 
Mészáros Anikó: Kérdésekre válaszolok szívesen.  
 
Csáki Béla: Ha az előterjesztésből valami nem világos, jelezzétek! Ezek itt tényszámok, arról 
szólnak, hogy ténylegesen hogyan alakultak a tavalyi gazdálkodásunk egyes előirányzatai, 
hogyan használtuk fel azokat a IV. negyedévben. Még egyszer megkérdezem, van-e kérdés a 
2005. évi költségvetés módosításával kapcsolatban? Ha nincs, és elfogadható, szavazásra 
teszem. Aki elfogadja a 2005. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangúan elfogadta a testület.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2006. (03.16.) Ök. sz. rendelete 

az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2/2005. (02.17.) Ök. sz.  
rendelet módosításáról, az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 



Csáki Béla: A következő a zárszámadási rendelet, amit szintén rendeleti formába kell önteni. 
Ehhez van-e kérdés? Ezek tények, így alakult a múlt évünk. Aránylag zökkenőmentesen 
haladtak a dolgok.  
 
Dr. Mészáros László: Bizottsági ülésen felmerült a bevételek teljesítése, a helyi adókkal 
kapcsolatban. Arra a megállapításra jutott végül a bizottság, hogy a 96-99 %-os befizetési 
arány elfogadható, messze meghaladja a központi adók tekintetében az állami adóhatóság 
eredményét is. Ez nem is rossz eredmény, ha belegondolunk abba, hogy ott külön szervezeti 
egységek foglalkoznak a végrehajtással. A mi lehetőségeink nem hasonlíthatók össze ezzel. 
Körülbelül 2,5 millió Forint adókból és ennek pótlékaiból származó kintlévősége van az 
önkormányzatnak. Felmerült az, hogy az önálló bírósági végrehajtó ajánlatát elfogadva, az ő 
közreműködésével szednénk be a tartozásokat, de a lakossággal kialakított kölcsönös tisztelet 
és a szerintem kifejezetten jó adómorál többet ér ennél.   
 
Csáki Béla: Egy évben ezek az összegek nem nagyok, csak minden évben halmozódik. A 
nagyobb adózók rendezetten fizetnek. Nem szabad a korrekt viszonyt tönkretenni a 
lakossággal. Van-e ehhez még kérdés? Ha nincs, szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a 2005. 
évi zárszámadási rendelet-tervezetet, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2006. (03.16.) Ök. sz. zárszámadási rendelete 

az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

II. NAPIREND – Tájékoztató a Nyugdíjas Klub tevékenységéről 
 
Csáki Béla: Nincs jelen a Klub képviselője. A Képviselő-társak véleményét kérném, hogy 
így is foglalkozzunk-e a tájékoztatóval? Vagy esetleg napoljuk el? 
 
Dr. Jakab Tibor: Ha kérdésünk lenne, kinek tegyük fel? 
 
Seres István: Az a javaslatom, hogy napoljuk el. 
 
Csáki Béla: Aki egyetért azzal, hogy a Nyugdíjas Klub tájékoztatójának elnapoljuk, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
103/2006. Kt. számú határozata 

      „Őszidő” Nyugdíjas Klub tájékoztatója 
      megtárgyalásának elhalasztásáról 

H A T Á R O Z A T  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az „Őszidő” Nyugdíjas Klub 
vezetője nem jelent meg az ülésen, az előterjesztett írásos tájékoztatót későbbi képviselő-
testületi ülésen fogja megtárgyalni a Klub vezetőjének jelenlétében.  
 



III. NAPIREND – Hatályos rendeletek felülvizsgálata 
 
Csáki Béla: Felkérem jegyző urat a napirend ismertetésére. 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az általam elkészített táblázat hatályos 
rendeleteinket tartalmazza. A képviselők a múlt hét folyamán kézhez vették a hatályos 
rendeleteinket teljes terjedelmükben és inkorporált formában tartalmazó gyűjteményt is. A 
megjegyzés rovatban próbáltam felvázolni azt is, hogy a központi jogszabályokhoz való 
illeszkedés, vagy más ok nyomán milyen jelentősebb feladataink vannak, pl: a temetkezésről, 
a gyermekvédelmi ellátásokról, szociális ellátásokról és a közművelődésről szóló rendeleteink 
felülvizsgálata. Köszönöm a figyelmet, a felmerülő kérdésekre megpróbálok választ adni, a 
rendeletgyűjteményeket pedig kérem forgassák egészséggel. 
 
Csáki Béla: Köszönöm. Van-e kérdése valakinek a beszámolóval kapcsolatosan? Valóban 
nagyon jónak tartom ezt a gyűjteményt. Maga a képviselő, de a hozzá forduló választók is 
tájékozódhatnak a hatályos joganyag alapján. Ha nincs kérdés, én szavazásra bocsátom a 
beszámolót, kérem, hogy aki a jelen formában elfogadhatónak tartja a hatályos rendeleteinkről 
készített beszámolót az kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-
testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
104/2006. Kt. számú határozata 
A hatályos rendeletek felülvizsgálatáról 
szóló jegyzői beszámoló elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a helyi rendeletek 2006. 
évi felülvizsgálatáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 

IV. NAPIREND – Egyebek 
 
IV/1. Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! 2006. január 1-én hatályba lépett a 
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény. Egy sokat vitatott – a rendszerváltás óta ez az 
első vagyoni típusú központi adó - és jelenleg az Alkotmánybíróság előtt lévő jogszabályról 
van szó. A vita ténye nem változtat azonban azon, hogy hatályban lévő törvényről van szó, 
melyet alkalmaznunk kell. A törvény 11.§. és 13.§. rendelkezései felhatalmazzák – és egyben 
kötelezik – az önkormányzatot arra, hogy a lakóingatlan-fajták egy négyzetméterre jutó 
átlagértékeit a településre vonatkozóan rendeletben 2006.03.31-ig határozza meg. A törvény 
1. sz. melléklete által megadott értékhatárok között kell a négyzetméterre jutó értéket 
meghatároznunk. A rendelettervezet jelenleg minden ingatlan-fajta esetében a legalacsonyabb 
összeget javasolja. Az előterjesztés bizottsági vitája során számításokat végeztünk és 
megállapítottuk, hogy nem lesz olyan ingatlan a településen, mely a legalacsonyabb érték 
mellett is adóköteles lenne.         
 
Csáki Béla: Köszönöm. Hát nem a mi vagyoni helyzetünkre, nem a mi ingatlanainkra van ez 
a jogszabály kitalálva. Én azt javaslom, hogy a jelenlegi formájában fogadjuk el a 
rendelettervezetet.  
Seres István: Az Ügyrendi bizottság elnökeként mondom, hogy a bizottság elfogadásra 
javasolta a rendelet-tervezetet. 



Csáki Béla: Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
5/2006. (03.16.) Ök. sz. rendelete 

a luxusadóról 
 
IV/2. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2006. január 1-én 
hatályba lépett módosításokat ismételten módosította a 2006. évi XLIII. Törvénnyel. Ez két 
pénzbeli gyermekvédelmi ellátást közvetlenül érint, én egy további technikai módosítást 
javaslok még ehhez, hogy a végén egy átlátható, egyben megtalálható és alkalmazható 
rendeletünk legyen. Most röviden ismertetném a változások lényegét: 

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alap és különleges eseteinek 
jövedelemkorlátját 10-10%-al megemelte a törvényhozó, így többen esnek majd a 
kedvezményezett körbe. 

- A korábbi július 1-éhez kötődő egyszeri támogatás mellé még egy ugyanilyen összegű 
támogatásra lesz jogosult a 2006. november 1-én ellátott. 

- Új jogintézmény került beépítésre, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Egy 
nagyon szűk jogosult körben lényegében visszaállította a korábbi rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás szabályait. Itt is lesz július 1-hez és november 1-hez 
kötődően „egyszeri” támogatás, itt ez 7.500 Ft összegű 2006. évben. 

- A korábban külön rendeletben - 11/1997. (11.26) Ök. rendelet – szabályozott 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályait javaslom még a rendeletbe beemelni. 
Ha ez megvalósul, az összes gyermekvédelmi pénzbeli támogatási formánk 
áttekinthetően egy rendeletben lesz szabályozva. Ezt azt is jelenti, hogy a 2005. 
decemberében elfogadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
rendeletünket is felváltja ez a tervezet. 

A tervezetet az érintett bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Köszönöm a 
figyelmet.       
 
Csáki Béla: Köszönöm az előterjesztést. Van-e valakinek javaslata ezzel kapcsolatban? 
Kérdése, hozzászólása?  Magam is elfogadhatónak tartom, ezért ha nincs indítvány a 
tervezettel kapcsolatosan, szavazásra bocsátom. Kérem, hogy aki egyetért a gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló tervezet rendeletté emelésével az itt előttünk fekvő formában az 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú 
szavazással a következő rendeletet alkotja: 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
6/2006. (03.16.) Ök. sz. rendelete 

a gyermekvédelmi támogatásokról 
 
IV/3. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Mint az Önök előtt is ismeretes, 
2005. decemberében szakmai ellenőrzést tartott nálunk a körzetközponti jegyző a 
tanyagondnoki szolgálatok működése és dokumentációjával kapcsolatosan. A tapasztaltakat 
rögzítő jegyzőkönyv tanúsága szerint szükséges a szakmai program felülvizsgálata mindkét 
szolgálat vonatkozásában. Az alapszolgáltatási központ módszertani útmutatója alapján 
felülvizsgálatra kerültek a dokumentumok, mely eredményeként a következő módosításokat 
javaslom. 



- az ellátás igénybevételének módja fejezetben külön kell választani az alapellátás 
körébe tartozó szolgáltatásokat, és ezekre alkalmazni kell a 9/1999. (XI.24.) SzCsM 
rendelet szerinti dokumentumokat és eljárási rendet 

- a jogvédelemre vonatkozóan az alapellátás körébe tartozó szolgáltatással 
kapcsolatosan meg kellett jelölni az ellátottjogi képviselőt és elérhetőségét is 

- a tanyagondnok az egyesületi tagságán túl regisztrálásra került működési 
nyilvántartásban is és részt vesz a kreditpontokat jelentő képzési rendszerben is, 
melyet a 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet ír elő.  

 
Polyák Tibor: Ez azt jelenti, hogy minden ellátottunknál kérelem nyomtatványt kell kitölteni, 
a testületnek döntenie kell az ellátás megítéléséről, és előgondozásba kell venni őket. 
Ezenkívül növekszik-e az ellátás során az adminisztráció?  
 
Dr. Mészáros László: A rendelet az alapellátás körébe tartozó személyes gondoskodást 
nyújtó szolgáltatásoknál ezt előírja. A tanyagondnoki munkanaplón kívül más nyilvántartást 
nem ír elő jogszabály az ellátás során.  
 
Csáki Béla: Aki elfogadja a szakmai programot, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, 
egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület 
105/2006. Kt. számú határozata 
Tanyagondnoki szakmai program elfogadása 

H A T Á R O Z A T  

Az Önkormányzat képviselő-testülete a mellékletben szereplő, I. és II. tanyagondnoki 
szolgálat szakmai programját elfogadja.  
 
IV/4. dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Az igazgatóval történt megbeszélés 

alapján az április 27-28-i időpontot javasolom megállapítani. A vonatkozó OM rendelet 
értelmében a Képviselő-testületnek a joga a beiratkozás időpontját megjelölni, az azonban 
2006. március 1. és április 30. közötti időpontra kell, hogy essen.  

 
Csáki Béla: Amennyiben nincs ellenvélemény, szavazásra bocsátom az iskolai és óvodai 

beíratás időpontját. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
106/2006. Kt. számú határozata 
Iskolai beiratkozás  

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai beiratkozás időpontját 2006. 
április 27-28. 8.00-16.00 időpontra állapítja meg.  
 



IV/5. Csáki Béla: A Bácsvíz Rt. küldött egy megkeresést részünkre. Ennek lényege, hogy a 
Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a Fülöpjakab 653 hrsz.-ú, 418 m2 vízmű 
megnevezésű ingatlan tekintetében apport jogcímén a Bácsvíz Rt. tulajdonjogot szerezzen. Az 
rt. alapításakor az önkormányzat már tett egy ilyen tartalmú nyilatkozatot, azonban az érintett 
ingatlan tulajdoni állapota még rendezetlen volt – még az Alkotmány Tsz szerepelt 
tulajdonosként -, emiatt nem kerülhetett sor az rt. tulajdonszerzésére (nem tulajdonostól nem 
lehet tulajdonjogot szerezni). Az ingatlan értékét a részvények értékében mi már megkaptuk, 
annak ellenére, hogy az apportként bevitt ingatlant nem sikerült átruháznunk. Tekintettel arra, 
hogy időközben bejegyzésre került az önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-
nyilvántartásban, most már tudunk érvényes jognyilatkozatot tenni az apportként való 
tulajdonjog átruházásról. Erre van most szükség. Van-e valami kérdés ezzel kapcsolatban? Ha 
nincs, szavazásra teszem. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
107/2006. Kt. számú határozata 
Tulajdonjog átruházása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kifejezett hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a fülöpjakabi 653 hrsz.-ú ingatlanra a Bácsvíz Zrt. tulajdonjoga bejegyzésre 
kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban apport jogcímén.  
Fülöpjakab Községi Önkormányzata 1991. december 30-án mint a részvénytársaság alapító 
tagja, vállalta a fent megjelölt ingatlan vagyoni hozzájárulásként (apport) bevitelét a 
részvénytársaságba, melyre azonban az említett ingatlan tulajdonjogának rendezetlensége 
miatt nem kerülhetett sor. Időközben a Földhivatal 39418/2000. sz. határozatában bejegyezte 
a Községi Önkormányzat tulajdonjogát, így a továbbiakban nem akadályozott abban a 
Képviselő-testület, hogy a részvénytársaság alapszabályában vállalt kötelezettségét teljesítse.  
 
IV/6. Csáki Béla: A következő a Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme.  
 
Dr. Mészáros László: A bizottsági ülésen még nem tudtuk, hogy nem fog megjelenni a Klub 
vezetése, ott 70.000.-Ft támogatást javasolt a testület. Volt olyan javaslat is, hogy 50.000.-Ft-
ot kapjon a szervezet és tájékoztassuk, hogy lehetősége lesz több forrás igénybe vételére 
pályázat útján. Volt olyan vélemény is, mely szerint csak pályázati úton juttassunk civil 
szervezeteink számára.  
 
Polyák Tibor: Az a megoldás lenne jobb, hogy most valamilyen előleget biztosítunk, a 
továbbiakban majd a pályázatokon. Most fontosabb nekik a testvérkapcsolatok ápolása. Az a 
javaslatom, hogy kapjon most valamennyi pénzt.  
 
Seres István: Hogy merült fel a 70.000.-Ft? 
 
Bertus József: Javasoltam, hogy a tavaly megkapott összeget biztosítsuk. 
 
Csankovszki Tibor: Javaslatom, hogy most adjunk nekik 35.000.-Ft-ot, majd ha pályáznak, 
megítélünk nekik 70.000.-Ft-ot, amiből 35.000.-Ft-ot már megkaptak.  
 



Csáki Béla: Nem kötelező egyszerre megadni. 
 
Seres István: Ötlet, hogy a hagyományteremtő rendezvényeken például összefognának, 
sütnének friss kenyeret, erre lehetne pályázniuk.  
 
Csáki Béla: Támogatom, hogy most az összeg felét, a többit pedig pályázat útján kapják.  
 
Seres István: Most 50.000.-Ft-ot adnék. 
 
Csáki Béla: Aki egyetért azzal, hogy az Őszidő Nyugdíjas Klub 50.000.-Ft támogatásban 
részesüljön, a többit pályázat útján kapják, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
108/2006. Kt. számú határozata 
Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Őszidő” Nyugdíjas Klubtól 
érkezett kérelem alapján 50.000,- Ft összegű működési célú támogatást állapít meg. 
A támogatást az Áht. 13/A.§. rendelkezéseinek megfelelően célhoz és számadáshoz kell kötni, 
nem rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. 
 
IV/7. Csáki Béla: A következő szintén egy kérelem. Budapesti székhelyű Együtt Segítsünk 
Alapítvány fordult hozzánk. Csecsemőőrző készülékek beszerzésére kérik a támogatást. A 
bizottság nem javasolta a támogatását, mert a székhelye messze van. Van-e valami 
hozzáfűznivaló? Ha nincs, aki egyetért azzal, hogy a kérelmet utasítsuk el, kézfeltartással 
jelezze. Köszönöm, egyhangú.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
109/2006. Kt. számú határozata 
Együtt Segítsünk Alapítvány  
támogatási kérelmének elbírálásáról 

H A T Á R O Z A T  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Segítsünk Alapítványtól érkezett támogatás 
iránti kérelmet elutasítja.  
 
IV/8. Csáki Béla: A következő Bakró János kérelme. Felolvasom! A Teleház udvarának 
használatát közterületként ítéljük, és ezt a Képviselő-testület engedélyezheti. Ennek az ára 20 
Ft/nap/m2. A Teleház vizesblokkját is használnák.  
 
Polyák Tibor: Amikor meghatároztuk a díjakat a Teleházban, akkor kerestek riadtan az 
emberek, hogy olyan sokat kell fizetni. 
 
Csáki Béla: Lehet egyedi megállapodást kötni? 
 



Dr. Mészáros László: A Teleház udvarát bérlik, ezt közterület használatként tudjuk elbírálni.  
 
Csáki Béla: Aki engedélyezi a Teleház udvarának bérlését, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, egyhangú. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
110/2006. Kt. számú határozata 
Bakró János közterület használata iránti kérelme ügyében 

HATÁROZAT 
 

 Fülöpjakab Község önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Bakró János számára, 
hogy 2006. augusztus 4-től 2006. augusztus 5-ig családi rendezvény céljára igénybe vegye 
a Teleház udvart, mint közterületet. A közterület használat díját a vonatkozó 8/2003. 
(05.22.) Ök. rendelet 3. §. (1) bek. alapján kell megállapítani.  

             
IV/9. Csáki Béla: Véleményt szeretnék kérni a következő témában. Olyan igénybevételét 
szeretnék kérni a tanyagondnoki szolgálatnak, hogy díjért szállítana-e ki ebédet. Az eddigi 
megkereséseket visszautasítottuk, mert díj ellenében nem lehet szolgáltatást végezni. Kérik, 
hogy úgyis útba esik, hordjuk nekik. De nem lehet, mert nincs benne a jogszabályban. Mi 
erről a vélemény?  
 
Seres István: Támogatásként befizethetnék? 
 
Csáki Béla: Befizetnék, igen. 
 
Polyák Tibor: Eddig, aki kérte, mind útba esne, de ha elvállaljuk, nem érünk oda a 
gyermekszállításhoz. Sokat számít, amíg megáll az autó, kiveszem az ételest, sok az az 5-6 
perc. Van olyan lakos, akihez csak 1 óra után jutok el.  
 
Csányi István: Kérdezem, hogy van-e rá idő vagy kapacitás? 
 
Seres István: Dinnyés Imre nem visz ebédet? 
 
Polyák Tibor: Nem, mert csak az egyik autóra van engedély ebédszállításra. Nincs időnk rá.  
 
Csáki Béla: Meg van határozva, hogy meddig lehet kiszállítani az ebédet. Lezárhatjuk azzal, 
hogy nem javasoljuk, nem hordjuk az ebédet. E témában csak elvi állásfoglalásotokra voltam 
kíváncsi, a mostani állapothoz képest változás nem történik, így nem szükséges 
határozatformába öntenünk a döntést.  
 
IV/10. Csáki Béla: Következő témánk csak egy ismertető. Az iskolaigazgatói pályázatot 
kiírtuk, február 23-án elküldtük a szerkesztőségbe, ott mondták, hogy a leadást követő 3 hét 
múlva jelenik meg. A 6. számú Oktatási Közlöny 13-án jelent meg, a 7. számú Oktatási 
Közlöny jövő hét elején. A Hírvivőben is benne van, valamint a szombati Petőfi Népében is 
megjelenik.  
 
 



V. NAPIREND – Kérdések, interpelláció 
 
V/1. Bertus József: A Kábel Tv-ről szeretnék kérdezni. 
 
Csáki Béla: Beszéltünk, azt mondta, nem kapta meg a meghívót, de elmondása szerint nem 
ért volna rá. Közben folyik az engedélyezés a Démász-szal. Ha ez kész, el fog jönni. 
Jakabszálláson most kezdik építeni.  
 
Seres István: Sokan jelezték, hogy a foci vb-ig ki kellene építeni. 
 
Csáki Béla: Az ígéret szerint az I. félévben meg fog valósulni. Az fogja bonyolítani, ha 
magánterületen kell áthoznia. 
 
Polyák Tibor: Célszerű lenne a tájékoztatót a postaládákba bedobni, ha már meg lesz az 
engedély, és építeni kezdenék.  
 
Seres István: Esetleg nem csak belterületen. 
 
Csáki Béla: Hirdetni lehet az egész faluban, de nehéz lesz megoldani.  
 
V/2. Csankovszki Tibor: A Falugyűlésen vártuk volna a Volán képviselőjét, lett volna hozzá 
kérdés. Eljuttathatunk-e hozzá esetleg egy kérelmet, hogy a menetrendet vegyék komolyan? 
Előfordul, hogy 10 perccel hamarabb elmegy a busz.  
 
Csányi István: Előfordult azt is, hogy fél órát késik.  
 
Csáki Béla: Kérem a lakosokat, jelezzék, hogy melyik az a busz, amelyik hamarabb elmegy, 
hogy pontosan tudjuk elküldeni ezt a megjegyzést.  
 
V/3. Dr. Jakab Tibor: Kátyúzás! A Templom utca szinte járhatatlan, a Majori út is 
tönkremegy, a főút is töredezik. Javítják?  
 
Csáki Béla: Szólhatunk a közútkezelőnek a főút miatt, de valószínűleg nem fog haladni az 
ügy. Minden döntést Pesten hoznak meg, ezért nagyon lassú a menete. A sok csapadék gondot 
okozott az utcákban, a padkákat rendbe kell hozni a víz lefolyása érdekében.  
Van-e más kérdés? Ha nincs, a testületi ülés nyilvános részét bezárom.  
 
K.m.f. 
 
 
   Csáki Béla       dr. Mészáros László 
            polgármester      jegyző 
 


