
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 14-én 
15 órai kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál István, Cseri 
József, Polyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők,  
Rudics Ákos Saubermacher Mo. Kft. ig. helyettese, 
Madácsi István vállalkozó, 
dr. Mészáros László jegyző,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1.) A 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
Előadó: Polgármester 
 

2.) A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző 
 

3.) A 0235/13 hrsz-ú külterületi terület hasznosítása 
Előadó: Polgármester 
 

4.) Beszámoló a társulások működéséről 
Előadó: Polgármester 
 

5.) A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
Előadó: Jegyző 
 

6.) Intézményi térítési díjak és a diákétkeztetés 2007. évi normájának elfogadása 
Előadó: Jegyző 
 

7.) 2007. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Jegyző 
 

8.) Egyebek 
Előadó: Polgármester 
 

9.) Kérdések, interpellációk 
 

10.) 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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni. 
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I. NAPIREND:  A 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 
Csáki Béla: a költségvetési koncepcióról szóló anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

együttes ülésen megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikót, 
hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Mészáros Anikó: az anyagot kiegészíteni nem kívánom a felmerült kérdésekre, szívesen 

válaszolok.  
 
Csáki Béla: az önkormányzati törvény szerint a választások évében a költségvetési 

koncepciót december 15-ig kell elfogadni. Mivel sok adat hiányzik, ezért csak 
hozzávetőleges számítások történtek. Sajnos a hátrányos helyzetű települések köréből 
kiestük, így elestünk 4 millió forint plusz normatívától. A közoktatási célú normatív 
hozzájárulások rendszerében is változások lesznek. Ennek keretében a társulások 
kialakításának ösztönzését támogatja a kormány, melynek jogi keretei a közoktatásról 
szóló törvényben adottak. Továbbá az önkormányzati finanszírozás rendjének 
átalakításával a támogatás rendszerét a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 
paraméterek alapján kell meghatározni.  

  
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2007. évi költségvetési koncepció elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
296/2006. Kt. számú határozata 
2007. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési koncepciót elfogadja. 
 
 
II. NAPIREND: A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
dr. Mészáros László: a hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelező az 

önkormányzatnak megszervezni a közszolgáltatást, illetve az érintetteknek kötelező azt 
igénybe venni. Ezek közé a kötelezettségek közé tartozik, hogy évente a szolgáltatás 
díjának maximált összegét meg kell határozni. A képviselők a Rudics Ákos Úr által 
elkészített jelentést megkapták. Átadom a szót Rudics Ákos Úrnak. (2. sz. melléklet) 

 
Rudics Ákos: a kecskeméti testület ép a mai nap folyamán döntött a hulladékártalmatlanítás 

díjáról. Ez alapján 2007. évben 8.800,-Ft/tonna + ÁFA lesz a hulladékártalmatlanítás 
költsége. A jelentés 3. oldalán ezt kérném javítani.  

 Magyarországon a jegybanki alapkamat most 8,25 %, ami jövőre még emelkedni fog. 
Ettől függetlenül a települési szilárd hulladék szolgáltatási díját 1 évre határozzuk meg, 
tehát a 120 literes kukával rendelkező háztartások részére a költség mindenképpen 225,-Ft 
+ ÁFA lesz. 
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 Szerencsénk volt az idén, hogy az üzemanyagárak csökkentek, így aránylag jól zártuk az 
évet, viszont a tulajdonosunk megmondta, hogy a cég nyereségének a jegybanki 
alapkamat + 2 %--nak kell lennie. Ez csak a szállításra vonatkozik. Sajnos, így magán a 
díjon nem tudok csökkenteni. A lomtalanítási díjat a kolléganők 20,-Ft/kg + ÁFA 
összegben állapították meg, talán ezt tudom csökkenteni 18,-Ft/kg + ÁFÁ-ra. 

 A környező településeken a hulladékszállítási díjak sokkal magasabbak Kecskeméten pl. 
19.000,-Ft/év, Kerekegyházán 15.000,-Ft/év. Várom a kérdéseket. 

 
Csáki Béla: Én most nagyon magasnak tartom az emelés mértékét. Valamilyen módon nem 

lehetne csökkenteni a díjat? 
 
Rudics Ákos: sajnos nem tudok csökkenteni a díjon. Én is megdöbbenéssel fogadtam, hogy a 

Kecskeméti Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a 8.800,-Ft/tonna + ÁFA 
hulladékártalmatlanítási díjat. Ez 11 %-os emelés. 

 
Polyák Tibor: a befogadásnál nem tesznek különbséget a települések között? 
 
Rudics Ákos: nem, a kecskeméti lerakóra mindenki ennyiért tudja bevinni a szemetet.   
 
Csáki Béla: a 225,-Ft + ÁFA hulladékkezelési díjat, nem lehetne visszavenni 215,-Ft + ÁFA 

összegre? 
 
Rudics Ákos: ezt az összeget nem tudom csökkenteni, talán annyit tudok engedni, hogy a 

20,-Ft/kg + ÁFA lomtalanítási díjat 10,-Ft/kg + ÁFÁ-ra csökkentem. 
 
 Gondolkodtam már azon is, hogy a szemétszállítást összekötjük Kunszállással. De ez sem 

megoldás, mert Kunszálláson egy alkalommal összejön 12 tonna szemét, amit be kell 
vinni a lerakóra. Fülöpjakabon is van 6-8 tonna, így egy kocsira semmiképpen nem fér fel.  

 
Csáki Béla: kinek van kérdése, észrevétele? Elfogadható-e Rudics Úr javaslata? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a lomtalanítási díjra tett javaslattal, tehát a 20,-
Ft/kg + ÁFA , a lomtalanítás tekintetében pedig 10,-Ft/kg + ÁFA összegre történő 
csökkentéssel.  
 
Csáki Béla: 2 db 1100 literes konténerünk leégett. Mennyibe kerülne egy új konténer, vagy 

esetleg van-e lehetőség bérlésre? Ha igen, akkor annak mennyi a díja? 
 
Rudics Ákos: az 1100 literes konténer ára 55.000,-Ft + ÁFA. Van lehetőség bérlésre is, 

annak bérleti díja 2.000,-Ft/hó + ÁFA. Ha tönkremegy, akkor azt az önkormányzatnak ki 
kell fizetnie. 

 
Csáki Béla: további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2006. évi hulladékkezelési tevékenységről szóló jelentés 

elfogadását, az elhangzott módosítással, miszerint a lomtalanítási díj 10,-Ft/kg + ÁFA. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 
297/2006. Kt. számú határozata 
A 2006. évi hulladékkezelési tevékenységről 
szóló jelentés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a 2006. évi lakossági hulladékkezelési tevékenységről 
szóló beszámolót elfogadja. A 2007. évi szolgáltatási maximált díjakat a következő formában 
fogadja el:  

- A 120 literes gyűjtőedény ürítési díj egységi díjtétele 225,-Ft + ÁFA. 
- Az 1100 literes konténer ürítési díja: 2.400,-Ft + ÁFA. 
- Lomtalanítási díj 10,-Ft/kg + ÁFA. 

 
 
III. NAPIREND: A 0235/13 hrsz-ú külterületi terület hasznosítása 
 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a 0235/13 hrsz- 
 ú külterületi ingatlant Madácsi István vállalkozónak adja bérbe. Átadom a szót Madácsi 

Úrnak. 
 
Madácsi István: tisztelettel köszöntöm a képviselőket. Madácsi István Kiskunfélegyháza, 

Nyár u. 10. szám alatti lakos vagyok. 2 gyermekem van, feleségem pedig pedagógus.  
 23 évig dolgoztam egy multinacionális cégnél, ahol szervezeti átalakítás miatt megszűnt a 

munkaviszonyom, azóta vállalkozóként tevékenykedem.  
 Tervezett tevékenységem: 

 Az elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtése, kezelése, hasznosítása. 
 Műanyag hulladékok begyűjtése, kezelése, hasznosítása. 
 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek. (logisztika, környezetvédelmi 

szaktanácsadás, tanulmányok, pályázatok, környezetvédelmi tervek készítése.) 
Az anyagban szerepel néhány jogszabályrészlet, ezt azért kívántam beletenni, hogy Önök 
is lássák, a tevékenységem nagyon szigorú feltételekhez van kötve. Ahhoz, hogy a 
telephely a működési engedélyt megkapja, nagyon sok szakhatóságtól kell engedélyt 
kérnem. Az EU ezeket a tevékenységeket pénzzel is támogatja, így pályázni is szeretnék. 
A félelmek eloszlatására szeretném kijelenteni azt, hogy a tevékenységemmel nem lesz 
szemétlerakás, bűz, füst stb. Az anyagot röviden ennyiben kívántam kiegészíteni, várom a 
kérdéseket. (3. sz. melléklet) 
 

Csáki Béla: a területen lévő ingatlanokat valamikor vegyszerraktárként használták. Az egyik 
kb. 50 m2-es alapterületű ingatlan, amely 3 helyiségből áll, 2-ben vegyszert tároltak, egyet 
pedig irodának használtak. A másik egy lapos tetős épület, amely kb. 35 m2-es, ez volt 
valamikor a gépház. A harmadik kis épület kb. 15 m2-es. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy ezeket az épületeket mire fogja használni? Raktár lesz? Itt fogja tárolni a begyűjtött 
számítógépeket, tévéket, hűtőket stb.? 

 
Madácsi István: hűtőszekrényt nem, mert ahhoz olyan speciális berendezés kell – kb. 3 

millió forint -, ami a gázt lefejti. Amíg erre nincs technológia addig erre nem adják meg az 
engedélyt. Az elektronikai hulladékot egyenlőre egy vázas szerkezetű, leponyvázott 
helyen kívánjuk tárolni.  
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 Tevékenységem során, amikor behozzák az elektronikai hulladékot, szétbontjuk, majd 
szelektáljuk az összetevőket. Ezt követően a konzorciumon belül a további 
felhasználókhoz kerül elszállításra.  

 
 A felújítási munkálatok, valamint az engedélyek beszerzése kb. 1.200.000,-Ft-ba fog 

kerülni. Ha ezekkel elkészülünk utána tudjuk a tevékenységet elkezdeni.  
 
dr. Mészáros László: a szétszereléshez valamilyen speciális műszerészi szakértelem 

szükséges-e? 
 
Madácsi István: nem. Nekem megvan az elektromos téren szerzett szakirányú végzettségem, 

illetve az anyagban is szerepel, hogy 1 fő környezetvédelmi mérnököt, vagy 1 fő 
hulladékgazdálkodási technológust kell alkalmazni, egyébként nem kapjuk meg a 
működési engedélyt. Tehát az effektív munkához semmilyen képesítés nem szükséges. 

 
dr. Mészáros László: elképzelhető, hogy innen a településről foglalkoztat majd embereket? 
 
Madácsi István: kizárólag fülöpjakabi lakosokat kívánok alkalmazni. Ennek erkölcsi és 

gazdasági alapja is van.  
 
Bodor Sándor: kb. hány főt tud majd alkalmazni? 
 
Madácsi István: az első évben valószínűleg csak szakaszos munka lesz, de erre az időszakra 

is 3-4 embert alkalmaznék, de csak kiskönyvvel. Ha beindul a vállalkozás én nagyon 
szeretném, ha 10-12 embert tudnák foglalkoztatni.  

 
Polyák Tibor: a jövő év folyamán kb. mikor tud beindulni a munka? 
 
Madácsi István: amint a bérleti szerződés létrejön elkezdjük a felújítási munkálatokat és 

közben elindítom az engedélyek beszerzését is. Én nagyon szeretném, ha az engedélyek 
tavaszra meglennének, ugyanis pályázni is csak ezekkel tudunk.  

 
Polyák Tibor: hol van ilyen bontó legközelebb? 
 
Madácsi István: legközelebb Baján van.  
 
Polyák Tibor: a telephely megközelítése melyik útról történik? 
 
Madácsi István: én a barackos melletti utat szeretném használni.  
 
Polyák Tibor: ha beindul a vállalkozás, akkor a kertészkedők az elhasznált fóliákat majd 

bevihetik a telepre? 
 
Madácsi István: természetesen igen.  
 
Szénási Zoltánné: amit az elektronikai hulladékokból kiszerelnek és nem hasznosítható, 

azokra van valamilyen előírás, hogy hol kell tárolni, és mennyi idő alatt kell elszállítani? 
 
Madácsi István: természetesen igen. Én ha egy cégtől elhozok néhány számítógépet, azt 

darabra és típusra jegyzőkönyvbe kell venni, le kell mérni. A vállalkozásnak ki kell 



 6 

állítani a cég részére egy tanúsítványt. Ezzel tudja igazolni a cég, hogy nem kidobta, vagy 
elásta az elektronikai hulladékot, hanem megfelelő helyre átadta. Negyedévente nekünk 
jelenteni kell a beszállított, majd a szétszerelést követően a kiszállított mennyiséget. 
Ennek dekagramm pontosan meg kell egyeznie. A kiszerelt alkatrészeket mindig olyan 
helyre szállítják, ahol megfelelő technológiával meg tudják semmisíteni.  

 
Polyák Tibor: egyszemélyes vállalkozás lesz? 
 
Madácsi István: nem, ez egy KFT. lesz.  
 
Csáki Béla: további kérdés? Ha a képviselő-testület továbbra is egyetért a bérbeadással, 

akkor a következő lépés a bérleti díj meghatározása. Erre kérném a javaslatokat. 
 
dr. Mészáros László: a bérleti díjat a vállalkozó kezdetben úgymond „lelakja”, ezért 

elsődlegesen egy beruházási költséget kellene meghatározni. Természetesen a 
szerződésben mindent pontosan és részletesen rögzíteni fogunk.  

 
Madácsi István: előzetes számításaim szerint 1.200.000 millió forintba kerül a felújítás. 

Természetesen minden számlával fogok igazolni.  
 
Csáki Béla: az épületek nagyon rossz állapotban vannak. Nincs fűtés, pillanatnyilag 

nincsenek közművek, a lekötés ugyan megoldható, de az sem egyszerű. A bérleti díj 
megállapításakor én hasznos alapterületnek 85 m2-t vennék figyelembe, hiszen a 3. 
épületet mi már elkezdtük lebontani, csak nem fejeztük be. A képviselőknek milyen 
javaslatuk van a bérleti díjra vonatkozóan? 

 
dr. Mészáros László: a bérleti díj megközelítésére vonatkozóan szeretném elmondani, hogy 

nemrégiben döntöttünk, szintén vállalkozási célra telekértékesítésről. Nekem lenne egy 
olyan javaslatom, hogy az akkori értékesítés függvényében határozzuk meg a bérleti díjat, 
valamint azt, hogy ezt az összeget hány év alatt „lakja le”. 

 
Csáki Béla: ott telephely értékesítés történt, ezért én ezt inkább helyiségbérlet oldaláról 

közelíteném meg. Jelenleg községünkben a helyiségbérletek 200-500,-Ft/m2/hó összeg 
között mozognak. 

 
Csáki Pál István: mivel az épületek nagyon rossz állapotban vannak, ezért én 300,-Ft/m2/hó 

összegű bérleti díjban gondolkodnék. Ez egy évre akkor 306.000,-Ft, természetesen, ha 85 
m2-el számolunk.  

 
Bakró Tibor: az egész terület az mennyi? 
 
Csáki Béla: 3099 m2. 
 
Bodor Sándor: én elfogadhatónak tartom a 300,-Ft/m2/hó összegű bérleti díj megállapítását. 

1 millió forintos felújítási költséget alapul véve, ez 3 év alatt letelik. Akkorára 
remélhetőleg a vállalkozás is beindul és akkor a bérleti díjat újra lehet tárgyalni. 

 
Madácsi István: így van. 
 
Csáki Béla: van-e más javaslat? 
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A képviselő-testület minden tagja egyetért a 300,-Ft/m2/hó összegű bérleti díj 
megállapításával. 
 
Csáki Béla: Madácsi Urat kérdezném, hogy számára elfogadható-e a bérleti díj mértéke? 
 
Madácsi István: igen elfogadhatónak tartom.  
 
Csáki Béla: Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő, hogy a 0235/13 hrsz-ú külterületi területet Madácsi István 

részére 300,-Ft/m2/hó bérleti díjért adja bérbe. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
298/2006. Kt. számú határozata 
A 0235/13 hrsz-ú terület 300,-Ft/m2/hó 
összegű bérleti díj megállapítása.  

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a 0235/13 hrsz-ú külterületi ingatlant 300,-Ft/m2/hó 
összegű bérleti díjért Madácsi István Kiskunfélegyháza, Nyár u. 10. szám alatti lakos részére 
bérbe adja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti díjra vonatkozó szerződést 
kösse meg. A bérbeadásra vonatkozó ajánlat 6 hónapos időtartamra szól. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 6 hónap 
 
IV. NAPIREND: Beszámoló a társulások működéséről 
 
Csáki Béla: szintén kötelező feladat, hogy az önkormányzatnak be kell számolnia a 

társulások működéséről, illetve munkájáról. Az erről szóló anyagot a képviselők 
megkapták. Csak annyiban egészítem ki, igaz, nem ide tartozik szorosan, de szót kell 
ejteni az ivóvízminőség-javító konzorciumról is. Ehhez 3 megyéből 220 település 
csatlakozott, köztük mi is, ugyanis községünkben sem megfelelő a vízminőség A 
munkaszervezet működésének a költségeihez, illetve a tervezési díj bizonyos 
százalékához kell hozzájárulnunk, amit a Bácsvíz Rt. ígéretéhez híven minden évben 
próbál helyettünk kifizetni. Sajnos azonban a pályázatokhoz, majd a községnek is 
szüksége lesz önerőre, eddig 10 %-ról volt szó, most megemelték ezt 35 %-ra. Egyelőre 
nem tudjuk, hogy honnan lesz majd rá pénz.  

 
 A háziorvosi ügyeleti társulás munkájáról szóló beszámoló nagyon szűkszavú. Az alakuló 

ülés óta ez a társulás még nem ülésezett. (4. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? 
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Dr. Mészáros László: ez a beszámoló a kistérségi társulásokról szól. Van még négy társulás, 
amiről nem esett szó, ennek azaz oka, hogy nem vesz részt benne a kistérség minden 
önkormányzata. A védőnői, családgondozói, fogorvosi feladatot ellátó társulás, ami 
Kunszállással köt össze bennünket, továbbá az építéshatósági társulás, amiben 4 település 
van benne – Petőfiszállás, Kunszállás, Jakabszállás és Fülöpjakab.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a társulások 2006. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
299/2006. Kt. számú határozata 
A társulások működéséről szóló beszámoló 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Központi 
Háziorvosi Ügyeletet Ellátó Önkormányzati Társulás 2006. évi tevékenységéről, a 
társulási cél megvalósításáról szóló beszámolót. 

2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunfélegyháza 
és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2006. évi tevékenységéről, a 
társulási cél megvalósításáról szóló beszámolót. 

3. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Homokhátsági 
Regionális Önkormányzati Társulás 2006. évi tevékenységéről, a társulási cél 
megvalósításáról szóló beszámolót.  

4. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskun 
Vidékfejlesztési Társulás 2006. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósításáról 
szóló beszámolót.  

5. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskun 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás 2006. évi tevékenységéről, a társulási cél 
megvalósításáról szóló beszámolót.  

 
 
V. NAPIREND: A települési folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
 
dr. Mészáros László: a hulladékgazdálkodási törvény értelmében kötelező az 

önkormányzatnak megszervezni a közszolgáltatást, illetve az érintetteknek kötelező 
igénybe venni. Ezek közé a kötelezettségek közé tartozik, hogy évente a szolgáltatás 
díjának maximált összegét meg kell határozni. A képviselők a BÁCSVÍZ ZRT. által 
elkészített jelentést megkapták, melyben a fogadás, ártalmatlanítás tervezett díja 424,-
Ft/m3 + ÁFA, az áthárított vízterhelési díj – melyet jogszabály ír elő – 32,-Ft/m3 + ÁFA. 
Ez összesen 456,-Ft/m3 + ÁFA. A folyékony hulladék szállítást Csíkos Ferenc vállalkozó 
végzi. Az ő ajánlatában a folyékony hulladék elszállítására tett díj 1.300,-Ft/m3 + ÁFA. A 
szolgáltatást végző cégtől nem jelent meg senki. (5. sz. melléklet) 
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Csáki Béla: pénzügyi bizottsági ülésen már elmondtam, hogy amikor ezt a közszolgáltatást 
be kellett vezetnünk, akkor a szállítási tevékenységre két személytől kaptunk árajánlatot. 
Mindkét személynek a BÁCSVÍZ ZRT-vel volt szerződése. Csíkos Ferenc úré volt a 
kedvezőbb, ezért ezt fogadtuk el. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a folyékony hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálatáról 

szóló beszámoló elfogadását.  
 
 A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
300/2006. Kt. számú határozata 
A települési folyékony hulladék szolgáltatás 
díjának felülvizsgálatáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a 2006. évi lakossági hulladékkezelési tevékenységről 
szóló beszámolót, illetve a beszámolóban megjelölt árajánlatban szereplő díjakat, mint a 
szolgáltatás 2007. évi maximált díjait elfogadja.  
 
 
Csáki Béla: mivel közszolgáltatásról van szó, így a települési szilárd és folyékony hulladék 

szolgáltatás díját rendeletben kell meghatároznunk. Átadom a szót dr. Mészáros László 
jegyzőnek.  

 
dr. Mészáros László: a települési szilárd hulladék közszolgáltatás egységnyi díjtételével a 

15/2003.(10.30.) ök. sz. rendelet 10. § (3) bekezdése, a települési folyékony hulladék 
díjtételével pedig 10/2004.(06.17.) ök.sz. rendelet 10. §. (2) foglalkozik. A korábban 
elfogadott határozatok alapján a szilárd hulladék közszolgáltatás egységnyi díjtétele 120 
literes gyűjtőedény esetében 225,-Ft + ÁFA/ ürítés, a folyékony közszolgáltatás ellátásáért 
a szállító szolgáltatót megillető maximált szállítási díj 1.300,-Ft + ÁFA/m3. A fogadási díj 
424,-Ft/m3, melyet 32,-Ft vízterhelési díj és ÁFA is terhel. Van-e kérdés, észrevétel? (6. 
sz. melléklet) 

 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról,  

valamint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 13/2006.(12.14.) ök. sz. 
rendelet-tervezet elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja: 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2006.(12.14.) ök. sz. rendeletét 

a települési szilárd hulladék közszolgáltatásról szóló 15/2003.(10.30.) ök. sz. rendelet, 
valamint a települési folyékony hulladék közszolgáltatásról szóló 10/2004.(06.17.) ök. sz.  

rendelet módosításáról 
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VI. NAPIREND: Intézményi térítési díjak és a diákétkeztetés 2007. évi normájának     
elfogadása 

 
 
Csáki Béla: megkérem Jegyző Urat, hogy ismertesse a 2007. évi diákétkeztetési norma 

megállapítására vonatkozó kérelmet. 
 
Dr. Mészáros László: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy más szolgáltatásaink esetében is, a 

törvény kötelez bennünket arra, hogy évente felülvizsgáljuk és megállapítsuk ennek a 
szolgáltatásnak a maximált árát is. Szolgáltatónk a Szirka-Vill Kft. 8 %-os áremelést tart 
szükségesnek. Ez a hivatalosan elfogadott infláció mértékével megegyezik. (7.sz. 
melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a SZIKRA-VILL KFT. által közölt diákétkeztetés 

2007. évi normájára vonatkozó 8 %-os emelést.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
301/2006. Kt.sz. határozata 
a diákétkeztetés 2007. évi normájának 
8 %-os emelésének elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T 
        
Az önkormányzat képviselő-testülete a SZIKRA-VILL KFT. által közölt, a diákétkeztetés 
2007. évi normájára vonatkozó 8 %-os emelést elfogadja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Mészáros László: a rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza a 2007. évi – 8 %.os emeléssel 

számolva – intézményi térítési díjakat. A 3. § tartalmazza, hogy az önkormányzat a 2 §-
ban megjelölt étkezési térítési díjból normatív kedvezményt biztosít a mód. 1997. évi 
XXXI. törvény 148. §. (5) bek. rendelkezésében megjelölt gyermekek részére. Példaként 
említeném, hogy a normatív kedvezmény, az óvodában és általános iskola 1-4. 
osztályában 100 %-os térítési díjkedvezményt tartalmazott azoknak a gyerekeknek, akik 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az ebbe a körbe nem tartozó, 
de súlyos fogyatékos, vagy a három vagy több gyermekes családoknál 50 %-os a térítési 
díjkedvezmény.  
A 4. §. tartalmazza, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére normatív 
támogatást biztosít azon gyermekek részére, akik a rendelet 3. §-a alapján nem részesültek 
kedvezményben. A szociális bizottsági ülésen volt olyan javaslat, hogy ezt a támogatást 
szüntessük meg. A támogatás mértéke az általános iskolánál 
- napközi otthonos ellátás esetében: 15,-Ft/nap, 
- tízórai + ebéd igénybevétele esetében: 13,-Ft/nap, 
- csak ebéd igénybevétele esetében: 11,-Ft/nap. 
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Óvodánál pedig: 
- teljes ellátás esetében: 12,-Ft/nap 
- tízórai + ebéd igénybevétele esetében: 11,-Ft/nap. 
 

 Ha a legmagasabb támogatási összeget számoljuk 20 nappal, akkor az 300,-Ft. A családok 
számára ez gyermekenként havi 300 Ft tehernövekedést jelent, az önkormányzatnak 
viszont 200.000-300.000,-Ft-ot jelentene évente. (8. sz. melléklet)  

 
Csáki Béla: a koncepció készítésekor már láttuk, hogy a bevételeket és a kiadásokat nagyon 

nehéz lesz egyensúlyba hozni. Nem szívesen terheljük a lakosokat, de szerintem az a 200-
300,-Ft plusz kiadás nem veszélyezteti a családokat, az önkormányzatnak pedig nagyon 
sokat jelent, az ebből megmaradó 200.000-300.000,-Ft. 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: az ebéd árához mérten ezek a támogatási összegek már nagyon kevesek, ezért 

egyetértek a támogatás megszüntetésével. Maximum 300,-Ft többletkiadást jelent a 
családoknak, ez így nem tűnik olyan soknak.  

 
Csáki Pál István: túl sok lehetőségünk nincs, ezért én is egyetértek a támogatási összeg 

megszüntetésével.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2007. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról szóló 

rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2006.(12.14.) Ök. számú rendelete 

a 2007. évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról 
 
 

VII. NAPIREND: 2007. évi munkaterv elfogadása 
 
Csáki Béla: átadom a szót jegyző úrnak, kérem ismertesse a munkatervet. 
 
Dr. Mészáros László: A 2007. évi munkaterv az előző éviek alapján, valamint az előírt 

feladatok alapján állt össze. Az augusztusi ülésnél kettő időpont van, erről a képviselő-
testület véleményét kérném. 8-a vagy 15-e legyen. Tavalyi évben volt először, hogy 
júliusban nem volt ülés, így a júniusit a hónap végére az augusztusit pedig a hónap 
közepére tettük. Mi erről az önök véleménye? (9.sz. melléklet) 

 
Bodor Sándor: én 15-ét javaslom. 
 
Bakró Tibor: egyetértek az augusztus 15-ével. 
 
Csáki Béla: más javaslat? 
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A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy augusztusban 15-én legyen a testületi 
ülés.  
 
Csáki Béla: munkatervvel kapcsolatosan van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Polyák Tibor: véleményem szerint elég kis település vagyunk, így elegendő lenne évente egy 

alkalommal hulladék-kezelési közszolgáltatásról beszámolót kérni. Szerintem a júniusit 
mellőzni lehetne. 

 
dr. Mészáros László: ennek nincs akadálya. 
 
Bodor Sándor: igaz nemrégiben alakultunk, de hiányolom, hogy a Fülöpke a Gyermekekért 

Alapítványtól nem kérnek tájékoztatót. Továbbá nem szerepel a Fülöpjakabért Alapítvány 
munkájáról szóló tájékoztató sem. 

 
dr. Mészáros László: vannak olyan civil szervezeteink, akik szerint elegendő lenne kétévente 

tájékoztatást adni. Eddig a képviselő-testület hagyománya az volt, hogy évente kért 
tájékoztatást. Ha Önöknek megfelel, akkor azoknak a civil szervezeteknek, akiknek 2006-
ban volt tájékoztatási kötelezettsége, annak 2007-ben nem lesz. Így pl. az Alfa ’94. 
Szabadidős Klub, FSE, Nyugdíjas Klub Mi a vélemény? Kérdezném úgy is, mint az 
érintett civil szervezetek vezetőit is? 

 
Csáki Béla: szerintem is jó ez a megoldás. Ez alapján 2007-ben a „Fülöpke a Gyermekekért” 

Alapítvány, a Fülöpjakabért Alapítvány és a Mozgáskorlátozottak helyi csoportja ad 
tájékoztatást az elmúlt évi munkáról.  

 
Bakró Tibor: én az FSE vezetője vagyok. Én elfogadom a kétévente történő tájékoztatást, 

ugyanis nem történik olyan sok új esemény, hogy szükséges volna az éves tájékoztatás. 
 
Szénási Zoltánné: én is ugyanezt mondhatom el az Alfa ’94. Szabadidős Klub nevében.  
 
Csáki Béla: akkor a májusi ülésen kimarad a Nyugdíjas Klub tevékenységéről szóló 

tájékoztató, helyébe a „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány munkájáról szóló tájékoztató 
kerül. 

 
 A Fülöpjakabért Alapítványtól mikor kérjünk tájékoztatást? Szeptemberben megfelel, 

ugyanis onnan akkor kiesik az FSE és az Alfa ’94. tájékoztatója.  
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a Fülöpjakabért Alapítványtól a 
szeptemberi ülésen kérjünk tájékoztatást.  
 
Csáki Béla: további kérdés, észrevétel? 
 
dr. Mészáros László: a munkaterv készítésekor ugyan kimaradt, ezért most javasolnám az 

áprilisi ülésre betervezni a Gazdasági Programot, és az SZMSZ felülvizsgálatát. 
 
Bodor Sándor: márciusi ülésen szerepel a hatályos rendeletek felülvizsgálata. E témakörben 

az SZMSZ felülvizsgálatát nem lehet megejteni? 
 
dr. Mészáros László: de igen. 
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Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2007. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
302/2006. Kt. sz. határozata 
A 2007. évi munkaterv elfogadása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervet elfogadja. 
 
 
VIII. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Csáki Béla: a Fülöpjakabért Alapítvány elnöke Báthori Istvánné azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy az Alapítvány munkájához anyagi támogatást biztosítani 
szíveskedjenek. Ismertetem a kérelmet. ( 10. mellékletként csatolva) 

 
 A pályázó tervezett éves költségvetése:  1.450.000,-Ft 
 Igényelt önkormányzati támogatás:      100.000,-Ft 
 Pályázó által vállalt saját rész:       200.000,-Ft 
 Más pályázatokon nyert összeg:                   - 
 Egyéb források és azok megnevezése és összege:     400.000,-Ft (támogatások) 
 
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Polyák Tibor: mire szeretné fordítani a támogatást? 
 
Csáki Béla: tanyafotózásra. Az így készült képekből könyvet szeretne majd kiadatni.  
 
Polyák Tibor: szerintem támogassuk, de ne az igényelt összeggel. Én 50.000,-Ft-ot javaslok. 
 
Szénási Zoltánné: 60.000,-Ft-ot javaslok. 
 
Bakró Tibor: szintén 60.000,-Ft támogatást javaslok. 
 
Cseri József: 50.000,-Ft-ot javaslok 
 
Csankovszki Tibor: egyetértek Cseri József javaslatával. 
 
Csáki Béla: az én javaslatom 60.000,-Ft. Mivel a javaslatok aránya egyforma, ezért én 

javasolnám a köztes megoldást, tehát 55.000,-Ft támogatás megállapítását.  
 
 Van-e más javaslat, észrevétel? 
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 Szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabért Alapítvány 55.000,-Ft összegű anyagi 
támogatás megállapítását. 

 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
303/2006. Kt. számú határozata 
a Fülöpjakabért Alapítvány pályázata 

 
H A T Á R O Z A T 

 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpjakabért Alapítvány javára 
55.000.-Ft, azaz ötvenötezer forint támogatást állapít meg.  
A támogatást az Áht. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően számadáshoz kell kötni, nem 
rendeltetésszerű felhasználás esetében vissza kell fizetni. A Képviselő-testület felhatalmazza 
polgármestert a fent megjelölt tartalmú támogatási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: az Alfa ’94. Szabadidős Klub vezetésével a nagyobb tánccsoport 2006. 

november 11-én fellépett a Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában. 
A fellépés előtt 3 alkalommal volt a Teleházban felkészülésük. Azzal a kéréssel fordulnak 
a Képviselő-testülethez, hogy az alkalmankénti 1.000,-Ft-os bérleti díjtól eltekinteni 
szíveskedjenek. Továbbá kérnék, hogy a képviselő-testület bírálja felül a bérleti rendszert, 
ugyanis méltánytalannak tartják, hogy 1-1,5 óráért 1.000,-Ft-ot kell fizetni a fűtésért.  

 
 Mi a véleményük, javaslatuk? 
 
Bakró Tibor: egyetértek azzal, hogy a bérleti rendszert felül kell bírálni. Véleményem szerint 

egy egész estés rendezvény alkalmával jogos az 1.000,-Ft, de egy óráért nem. Nemrégiben 
volt egy focis megbeszélésünk és tőlünk is kérték az 1.000,-Ft-ot, pedig a fűtést sem 
vettük fel. Én ugyan kifizettem, de nem tartottam jogosnak.  

 
Csáki Béla: annak idején a Teleház Tanácsadó Testülete – mely a civil szervezetek 

vezetőiből áll – tárgyalta a bérleti díjra vonatkozó rendelkezést. Akkor ott sem született 
egységes vélemény, az volt az álláspont, hogy majd a testület eldönti. Az akkori testületi 
tagok körében is igen eltérő volt a vélemény, de végül is meghatározták a bérleti díjat. 
Természetesen felül lehet vizsgálni, és ha az a véleményük, akkor a következő ülésen 
visszatérünk erre.  Azt azért tudni kell, hogy 1 millió forintot rakunk pluszba a teleház 
működéséhez, és akkor a testület véleménye is az volt, hogy valahogy növelni kell a 
bevételét.  

 
Szénási Zoltánné: nem kifejezetten a 3.000,-Ft kifizetése jelent problémát, hanem az, hogy a 

gyerekeknek szüksége lenne a Teleházra. A táncpróbák után a nagyobb gyerekek – 
fiatalok - átvonulnak a kocsmába, mert a Teleházban nem találnak maguknak programot, 
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pl. csocso, darts stb. Nem csak a számítógépre lenne szükségük, hanem egyéb más jellegű 
szórakozásra is. 

 
Csáki Béla: akkor azt kell megmondani, hogy honnan teremtsük elő az 1 millió forintot .Az 

nem megoldás, hogy az egyik fizet a másik pedig nem. Minden intézmény próbál 
valamilyen bevételre szert tenni.  

 
Polyák Tibor: a bérleti díjra vonatkozó rendelkezést egységesen kell kezelni, mert abból 

nagy káosz lesz, hogy az egyik fizet a másik pedig nem.  
 
Bakró Tibor: nekem az a véleményem, hogy valamilyen szinten finomítani kellene a bérleti 

díjra vonatkozó rendelkezésen. Azzal teljesen egyetértek, hogy egy egész estés 
rendezvényen kérik az 1.000,-Ft-os díjat.  

 
Csáki Béla: nincs olyan civil szervezet, aki átvállalná a Teleház működtetését? 
 
Bodor Sándor: sajnos az a legnagyobb baj, hogy a Teleház munkatárs nem szervez 

semmilyen programot. Szerintem ha megfelelő rendezvények lennének, akkor a téli 
időszakban még az idősebb korosztály is (30-40 évesek) látogatná a teleházat. 6 órában 
van foglalkoztatva, ebbe beleférne az is, hogy időnként pályázati lehetőségeket keressen. 
Ha nem lesznek programok, akkor annak a 10-15 gyereknek tartjuk fent a Teleházat, akik 
nem tudnak magukkal mit kezdeni, és csak a berendezést rongálják. Nekem az a 
véleményem, hogy mindenképpen változtatni kell a működtetésen, és a Teleház 
munkatárstól az elmondottakat meg kell követelni. Én a Teleház működtetésével 
kapcsolatosan szeretnék a Polgármester Úrral és a Jegyző Úrral is beszélni.  

 
Csáki Béla: jó rendben, de akkor minél előbb egyeztessünk időpontot.  Van-e további 

kérdés, észrevétel? 
 
Szénási Zoltánné: személyes érintettségemet bejelentem és tartózkodom a döntéshozatalban 

való részvételben. 
 
Csáki Béla: ha nincs további kérdés, akkor a teleház működtetésére, illetve a bérleti díj 

felülvizsgálatára visszatérünk a következő testületi ülésen. Szavazásra terjesztem elő az 
Alfa ’94 Szabadidős Klub 3.000,-Ft-os bérleti díj elengedését. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
304/2006. Kt. számú határozata 
Alfa ’94. Szabadidős Klub 3.000,-Ft-os 
bérleti díjának elengedése 
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H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete az Alfa ’94 Szabadidős Klub részére, a táncpróbák 
alkalmával használt Teleház háromszor 1.000,-Ft-os, azaz összesen 3.000,-Ft bérleti díjat 
elengedi.    
 
3.) 
Csáki Béla: a teleház munkatárs írásban jelezte, hogy elromlott a Toshiba e-Stúdió 16  

multifunkcionális (fax, fénymásoló, nyomatató) gép. Javítási költsége 35.050,-Ft. Ez csak 
az óradíj és a kiszállási díj, ugyanis a gépet még garanciálisan javítanák meg. A javítást 
végző cég Szarvasról jönne. Az lenne a kérdése, hogy a képviselő-testület jóváhagyja-e a 
javítási költséget? Továbbá a következő hibás készülékek, alkatrészek cseréjére, illetve 
javítására lenne szükség:  1 db GABA monitor szín- és frekvenciaváltója rossz, a Philips 
fax készülékben a festék kifogyóban, a számítógépek videokártyáinak ventilátorai nem 
működnek., 1 db multimédiás billentyűzet használhatatlanná vált, a színes nyomtatóból a 
patron fogyott ki. Mi a véleményük, javaslatuk? 

 
Bodor Sándor: máshonnan nem kért árajánlatot? 
 
Csáki Béla: nem, arra hivatkozik, hogy akkor elvesztjük a garanciális javítást. 
 
Szénási Zoltánné: én amikor beszéltem vele, úgy értelmeztem, hogy ennek a gépnek már 

lejárt a garanciája, de felhívta a  szervizes céget, és ott neki garanciális árajánlatot adtak. 
 
Bodor Sándor: nekem az a véleményem, hogy ezt a gépet meg kell javítani, de kérjen 

máshonnan is árajánlatot. Miért nem beszélt pl. a TERMINÁTOR-ral, lehet, hogy 
olcsóbban is megjavítanák. Már eleve a kiszállási költség is kevesebb lenne. Nem szabad 
csak arra az egy árajánlatra hivatkozni. Ha valóban nem garanciális a gép, akkor úgy is ki 
fog derülni.  

 
Bakró Tibor: egyetértek Bodor Sándor képviselővel, szerintem is kérjen más helyről is 

árajánlatot. Lehet, hogy fele annyiért is megjavítják. Ha nem kérdezi meg, akkor még 
viszonyítani sem tudunk. Biztosan van ennél jobb ajánlat is.  

 
Csáki Béla: további vélemény, javaslat? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a multifunkcionális gépet meg kell 
javítani, de kérjen több helyről árajánlatot, a többi gép javítására pedig a költségvetés ismerete 
után visszatérnek.  
 
4.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások:  

- A buszforduló ügyében december 5-én megtörtént a helyszíni bejárás. Olyan 
megoldást találtunk, hogy a buszok az István Király utcán fognak bemenni és az 
Alkotmány utcán jönnek ki.  

- A körzeti megbízott beszerzett egy közlekedési tükröt. A helyszíni bejárás során ennek 
felszerelésére is engedélyt kaptunk. Ezt az akkor készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
Igaz nem volt nagy lelkesedés ez iránt.  
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- Az elmúlt testületi ülésen kérdésként merült fel a helyiségjelző tábla kintebb kerülése. 
A helyszíni bejárás során ezt is megkérdeztem, és elmondták, hogy ez csak akkor 
valósítható meg, ha a közvilágítás megoldott.  

- Szintén az elmúlt ülésen kérdésként hangzott el a szalagkorlát elhelyezése. Ezt 5 
méteres magassághoz kötik.  

- Az évbúcsúztató ünnepség 2006. december 22-én, 17,00 órakor lesz. Mindenkit 
szeretettel várunk.  

- Az Idősek Napjára a csomag készül. Fülöpjakab címeres papírzacskóba kerül egy kis 
szaloncukor, narancs, száraztészta és beigli.     

 
Egyéb kérdése van-e valakinek? 
 
 

 
IX.NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
Csankovszki Tibor: a Kunság Volán a 13.45-ös járat időpontját 13.30-ra módosította. Ez 

Kunszállásnak és Fülöpjakabnak sem jó, hiszen a tanítás 13.30-ig tart, így a gyerekek és a 
pedagógusok sem érik el a járatot. Sikerült-e a Volánnal ez ügyben beszélni. 

 
Csáki Béla:  igen, a 15 percet nem, de 10 percet vissza tudnak adni. Így 13.40-kor indul majd 

a busz.  
 
Szénási Zoltánné: a 34-es buszmegállónál borzalmas állapotok vannak, a szemét szét van 

dobálva. Nem lehetne egy kicsit rendbe tenni.  
 
Csáki Béla: a szemétnek rakni fogunk ki egy edényt. 
 
Szénási Zoltánné: a Tavasz utca végén azzal a sarokkal nem lehetne valamit csinálni. 

Nagyon balesetveszélyes, nem lehet belátni a kanyart. 
 
dr. Mészáros László: ez a kérdés már korábban is felmerült, akkor az ott lakó kapott egy 

felszólítást, hogy az általa telepített tujákat legalább a rálátási háromszögből szíveskedjen 
eltávolítani. Mivel ezt nem tette meg – és az a terület az önkormányzati út tartozéka -, így 
az önkormányzatnak joga van azokat a tujákat eltávolítani.  

 
Szénási Zoltánné: nem kimondottan kivágatni gondoltam, inkább olyan megoldásra 

gondoltam, hogy nem lehet azokat felnyesetni 
 
Csáki Béla: megnézzük, hogy mit lehetne ott csinálni.. 
 
Szénási Zoltánné: meg lehetne-e kérni a SZIKRA-VILL KFT., hogy az étrend 

összeállításánál próbáljanak a gyerekek kedvébe járni. Szülők panaszkodnak arra, hogy a 
gyerekek nem eszik meg az ebédet. 

 
dr. Mészáros László: tény és való, hogy a gyerekek az ebéd 80-85 %-át nem eszik meg, de 

ez nem jelenti azt, hogy rosszul is főznek.  
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Szénási Zoltánné: nem arra gondoltam, hogy rosszul főznek, hanem inkább arra, hogy olyan 
étrendet állítsanak össze, amit a gyerekek is szívesen megennének. Túl sok a káposztás 
étel, főzelék stb. 

 
Bodor Sándor: sajnos az a baj, hogy a gyerekek már lassan semmit sem esznek meg. Én is 

kiírattam a fiamat, mert a menzán semmit nem evett meg, otthon viszont kénytelen 
hasonló jellegű menzát megenni. Nem az ebéddel van a gond, hanem a sok csipsz és kóla 
fogyasztásával.  

 
Csankovszki Tibor: sajnos nagyon szomorú, hogy sokszor péksütemény – pl  kakaós csiga – 

egy-két harapással a szemétkosárban van. Ezeket a reggeliket biztos a szülő veszi meg, 
illetve megkérdezi a gyereket, de még így is a kosárban köt ki. Az ebéddel kapcsolatosan 
annyit jegyeznék meg, hogy a főzelékek nagyon liszt ízűek. 

 
Csáki Béla: az elhangzottakat jelezni fogjuk az érintettek felé.  
 
 
Van-e további interpelláció, kérdés? 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt 
ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                            dr. Mészáros László 
                     polgármester                                                                     jegyző  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


