
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2007. február 28-án 1700 órai kezdettel megtartott 
falugyűlésről.  
 
Jelen vannak: Csáki Béla polgármester 
    Dr. Mészáros László jegyző 
  Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor,  

Szénási Zoltánné képviselők, 
   Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Fülöpjakab lakossága részéről kb. 50 fő, 
  Kovács Imre Kunszállás Község Polgármestere,  

                         Joó Endre fhgy. úr – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
    Molnár József – Körzeti megbízott, 
   Szabó Imre – Falugazdász, 
   Lovasné dr. Polyák Erzsébet – Általános Iskola és Óvoda igazgatója,  
   Nagy Erika óvodavezető, 

  Madácsi István ÖKO-REORG Kft. ügyvezetője. 
    
Napirend: 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat és Intézményei 2006. évi tevékenységéről, valamint 
a 2007. évi terveinkről, az oktatási törvény változása miatti intézkedésekről 
       

2./  Lakossági kérdések, vélemények, javaslatok 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, bemutatja a meghívott vendégeket, majd 
a gyűlést megnyitja. 
 
 
I. NAPIREND: 
 
Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2006. évi 
tevékenységről, valamint a 2007. évi terveinkről, valamint az oktatási törvény változása miatti 
intézkedésekről.  
 
Képviselő-testület: 
 
2006. október 1-jén önkormányzati választások voltak. Az önkormányzati képviselők közül 2 
kolléga maradt a régi testületből, 5 pedig újonnan kezdte a munkát. A Polgármester személye 
nem változott, én a képviselő-testület nevében is köszönöm a bizalmukat. Igyekszünk erre a 
bizalomra rászolgálni. A képviselő-testület havonként ülésezik, határozatképtelenség miatt 
ülés nem maradt el. A tavalyi évtől vezettük be azt, hogy júliusban nincs testületi ülés, de 
előfordul az is, hogy rendkívüli ülést kell összehívni. A képviselők aktívak és a munkájuk 
során igyekeznek egy irányba menni.   
 
 
 
 



 

Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatalnál személyi változás nem volt. A munkatársak becsülettel végzik 
munkájukat. A rendkívül sok jogszabály változás plusz feladatokat ró a kollégákra, és ez csak 
tovább nehezíti munkájukat. 2006-ban részt vettek az országgyűlési, majd ez követően ősszel 
a önkormányzati választások lebonyolításában. Mindkét alkalommal zökkenőmentesen 
mentek a választások, probléma nem adódott. Köszönöm a résztvevők munkáját.  
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. Az orvosi 
rendelő felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk az eszközöket pótolni, illetve 
szinten tartani. Személyi változás nem történt.  
A rendelő új számítógépet kapott egy szélessávú internet-hozzáféréssel. 2006. január 1-től - 
jogszabály változás miatt - új rendszerű központi ügyeleti ellátás van, amely igen jelentős 
kiadást (174.500,-Ft-ot) jelent havonta az önkormányzatnak. Évente 2,1 millió forint. 
Próbálkoztunk helyben megoldani az ügyeletet, de sajnos nem kaptunk rá engedélyt. Az 
ügyelettel kapcsolatos 2007. évi változás, hogy aki igénybe veszi az ügyeleti ellátást annak 
1.000,-Ft-os vizitdíjat kell fizetnie, kivéve ha életveszélyes állapotban van. 
 
A fogorvosi, védőnői szolgálat a szomszéd községgel - Kunszállással - közös fenntartásban, 
üzemeltetésben működik, és szerencsére azt mondhatom, hogy jól. Sajnos hivatalosan, MEP 
által finanszírozott fogászati ügyelet nincs, de szerencsénkre sürgős esetben a Doktornő - ha 
nincs egyéb elfoglaltsága -, akkor ellátja a beteget.  
A gyermekjóléti szolgálati tevékenységet a védőnő látta el. A megyei gyámhatóság 
megszüntette ezt az állapotot, előírták, hogy erre a munkakörre különálló személyt kell 
alkalmazni. Ezt a munkakört Horváth Hajnalka tölti be, akit Kunszállással közösen társulás 
keretében alkalmazzuk. Fülöpjakabon kedden és csütörtökön, a többi napokon pedig 
Kunszálláson tartózkodik a polgármesteri hivatalban.  
 
A pénzbeli szociális ellátásoknál elég sok változás volt. A Kormány a Szoc. Törvény 
változással átalakította a gyermekellátást. Azt azonban elmondhatom, hogy a szociális 
ellátások nagyságrendileg a korábbi évekhez hasonló volt.   
 
Ami Fülöpjakabon jelentősnek mondható, hogy a település 1140 lakosának 2/3-a él 
külterületen. Többen élnek egyedül. Az ellátásuk nagy gond. Ezt a feladatot 1999. óta 
műveljük, akkor indítottunk önerőből egy tanyagondnoki szolgálatot, melyet 2003. 
decemberében még egy szolgálattal bővítettünk. A jogszabály határozza meg, hogy egy 
tanyagondnok hány főt láthat el. Az állam erre a szociális ellátásra normatívát biztosít, ez 
azonban csak a működési költségek egy részét fedezi, a többit az önkormányzat kell 
kipótolnia. Szociális ellátásról talán csak ennyit.  
 
  
Általános Iskola és Óvoda 
 
Az oktatás ágazatban jelentős változások lesznek 2007-től, ezzel egy kicsit részletesebben a 
tájékoztatóm végén foglalkozunk. 
Próbáltuk olyan képzés felé irányítani a pedagógusokat, hogy a pedagógiai ellátási formákat 
(logopédiát, fejlesztő pedagógiát) helyi pedagógusokkal tudjuk megoldani. Ezt a pedagógia 
ellátást nagyon sokan vették igénybe.  



 

Egészséges ivóvíz 
 
Ivóvíz rendszerünk a 70-es évek elején készült. A környéken az ivóvízben jelentős 
mennyiségű vas és arzén található. A vízminőség javítására létrejött egy konzorcium, 
amelyhez 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.  
 
 
 
Város- és községgazdálkodás 
 
Közvilágítás:  
Szintén belterületet érintő szolgáltatás. Szerencsére kevés gondunk van vele, ha probléma 
adódik, akkor azt jelezzük a szolgáltatónak.  
 
 
Földutak karbantartása: 
Igyekszünk nagy gondot fordítani a földutak karbantartására. Tudom, hogy a lakosság nem 
mindig elégedett az utak minőségével, de ez nem csak rajtunk múlik. Sajnos az időjárás miatt 
a sáros földutakhoz nem mindig tudunk hozzányúlni. Az utak karbantartásával egy 
vállalkozót bíztunk meg.   
Igaz az idei évben nem volt hó, de a hóeltakarítást is ezzel a vállalkozóval szervezzük meg 
minden évben.  
 
 
Hulladékkezelés: 
2004. január 1-én indult, a szervezett hulladékszállítás. A kecskeméti Saubermacher 
Magyarország Kft-vel kötöttünk egy szerződést a hulladék elszállítására kéthetenkénti 
ürítéssel. Van aki a kéthetes ürítést ritkának tartja, főleg a nyári hónapokban. 2008-tól lesz 
kész a felgyői hulladéklerakó, akkor már heti rendszerességgel szállítják el a szemetet. Ez 
azonban költségnövekedéssel is fog járni.  
Külterületen 15 konténer van kihelyezve, de sajnos ott még mindig áldatlan állapotok vannak.  
A konténerek környezete sokszor gyalázatosan néz ki, ezen javítani kellene. 
 
Folyékony hulladékkezelés: 
Erre is a közszolgáltatást kötelezően meg kellett szerveznünk.  
A Bácsvíz Rt. látja el ezt a feladatot úgy, hogy egy vállakozóval köt szerződést, aki 
ténylegesen ellátja a feladatot, esetünkben ez a vállakozó Csíkos Ferenc.  
 
 
Közbiztonság 
 
A körzeti megbízottunk helyben lakik, és jól összedolgozik a kunszállási kollégával. A 
Polgárőr szervezet is stabilan működik, ennek ellenére történtek /falopások, tanyabetörések, 
nagyobb értékű gépek stb. lopása./. 
 



 

Beruházások 
 

- 2005-ben kezdődött és tavaly befejeződött a Csuka dűlő útépítése. Voltak olyanok is, 
akik azt mondták, hogy miért kell egy olyan utat építeni, ami nem visz sehová. Én azt 
gondolom, hogy visz valahová, annak a 30-50 családnak, akik ott laknak. Én a mai 
napig azt mondom, hogy ez egy jó beruházás volt. Itt szeretnék köszönetet mondani 
minden résztvevőnek. 

- Elkészült a gyalogátkelő, és a központ forgalmi rendjének kialakítása. Ez is sokat 
vitatott megoldás, hogy jó-e ez így? A közúttal érintkező beruházásokat csak 
szaktervező által lehet kialakítani. A tervező pedig, így látta kialakíthatónak. 
Pillanatnyi zavart okozott az, hogy a parkolók száma csökkent, továbbá, hogy a 
buszok csak tolatva tudnak megfordulni. Ez szabálytalan, ezért a fordulásra van 
kijelölve útvonal (István Király u. Alkotmány u.), csak a sofőrök nem használják.  

- Megtörtént a Majori út padkázása is, ez azért nagyon fontos, hogy ne maradjon az 
úton, illetve az út szélén víz, mert az akkor felfagy. 

- Szintén megtörtént két utca aszfaltozása.  
- A Közösségi házban belső burkolatcserét végeztünk.  

 
 
Községi ünnepeink, rendezvényeink 
 
Megszervezésükben a civil szervezetek oroszlánrészt vállaltak. Március 15-ét az iskolával 
közösen szoktuk megoldani. A Május 1-jét, és a Szüreti Bált az Alfa ’94. Szabadidős Klub, az 
Augusztus 20-át az FSE, Október 23-át „Fülöpke a Gyermekekért” Alapítvány szervezi meg. 
Áprilisban – a kétfordulós országgyűlési választások miatt, illetve közbe volt még a Húsvét – 
elmaradt az Idősek Napja. Kárpótlásul egy szerény csomagot juttattunk ki minden idősnek 
karácsonyra. 
 
 
2007.  
 
Költségvetésünk működésre is alig elég, terveink, elképzeléseink ugyan vannak, csak sajnos 
pénzünk nincs a megvalósításhoz. 

- 2 építési telkünk van, ezért újabb telekalakításhoz kezdtünk. Annak a közműveit 
kellene megtervezni. A villany talán rendbe lesz, ugyanis az áramszolgáltató 
valamennyi költséget felvállalja, a víznél szintén nem lesz gond, mert a tervezést 
vízszolgáltatónk, a Bácsvíz Zrt. rendezi. Kivitelezésnél lesznek majd költségek, de az 
nem 2007-ben merül fel. A leghúzósabb az, hogy ez most egy termőföld, amit ki kell 
vonni művelés alól. Ennek költsége kb. 3 millió forint. Hogy honnan lesz rá pénzünk 
azt nem tudjuk.  

- A kistérségi központba le kellett adni azokat a projektterveket, amelyeket meg 
kívánunk valósítani. Ezek az elképzelések 2013-ig szólnak. (Pl. kerékpár út 
megépítése Kunszállás-Fülöpjakab közt, sportöltöző, iskolai akadálymentesítés, 
FALUHÁZ megépítése, újabb utak tervezése  stb.) 

- A volt I-es kertészeti kút területét egy vállalkozás vette bérbe, elektronikai 
hulladékbontó telephely kialakítására. A vállalkozás beindítása folyamatban van, ha 
ezzel kapcsolatosan van kérdésük, akkor arra Madácsi István vállalkozó válaszol. 

- Egy biotermék feldolgozó és egy kozmetikai üzem megvalósításának reményei is 
látszanak. Az üzemnek az önkormányzat biztosít területet. Megvalósulás esetén 
komoly beszállítási lehetőséget jelent.  



 

- Kábel Tv-t a kevés belterületi lakás miatt nem tudják gazdaságosan megépíteni. Ezt 
valamelyest pótolhatja egy Internet szolgáltatásra felállítandó antenna, amely később 
digitális Tv. műsorszórást is tud végezni. Ez egy 25-30 m magas antenna, a volt I-es 
kertészeti területen lesz felállítva. Az üzemeltetését nyár elejére ígérik, és 5 
kilométeres körzetben korlátlan Internet-hozzáférést biztosít.  

- Részese vagyunk egy úgynevezett homokhátsági célprogramnak, amelynek tagjai 
Bugac, Jakabszállás, Fülöpjakab. Első körben egy kiadványt készítettünk a 3 
településről. A projekt második elemében egy ingyenes számítógép-kezelői és 
használói képzést szeretnék indítani az őstermelőknek, és gazdáknak. Természetesen, 
ha megfelelő igény lesz rá. Harmadik elemében egy községi értéktár felállítása 
történik.  

- Múlt évi kötelezettségvállalásunk még Kunszállás-Bugac-Fülöpjakab Községgel 
közösen egy sebességmérő berendezés beszerzése. A gépjárművek sebességét Doppler 
radar méri, ezeket az adatokat pedig a rendszer továbbítja a kijelző felé, melyben egy 
mikrokontroller segítségével megtörténik az adatok konvertálása, és azok megjelennek 
a kijelzőn. A kijelző rendszer így közli a vezetővel a sebességet, amellyel haladt. Ha a 
vezető a megengedett sebességhatár felett közlekedik, a kijelzőn megjelenik az adott 
sebesség és egy figyelmeztető szöveg: Lassíts! 
Ha a vezető a megengedett sebességhatár alatt közlekedik, akkor az alsó kijelzőn 
közhasznú információkat közlünk. Például hőmérséklet, dátum, idő. 

- Sajnos a klubház-teleház működésére az önkormányzat 2007-ben nem tud 1 millió 
forintot biztosítani, ezért két lehetőségünk volt, bérbe adjuk, vagy bezárjuk. A 
képviselő-testület a bérbe adás mellett döntött, így 2007. március 1-től a Klubház-
Teleház működtetését a KONLEON KFT. végzi.  

- Az oktatási törvény módosítása miatt jelentős változások lesznek 2007-től. 
Mindenképpen törekszünk arra, hogy az oktatási intézményünk fenntartására – a 
lehetőségekhez képest – a legjobb megoldást válasszuk, és a gyermekek a jövőben is a 
helyi iskolában tanulhassanak. A lehetőségeket röviden dr. Mészáros László jegyző 
ismerteti. 

 
dr. Mészáros László: a témával kapcsolatosan röviden a következőket tudom elmondani. 
 A település jövőjét az szabhatja meg,– és ezzel tisztában van a képviselő-testület minden 

tagja és a Polgármester úr is -, hogy meg tudjuk-e tartani a fiataljainkat. Az 
államhatalom véleménye szerint azzal, hogy beviszi az oktatást a kistérségi 
központokba, egyrészt pénzt takarít meg, másrészt pedig szakszerűbb, okosabb 
gyerekeket fog képezni. A Fülöpjakabi Önkormányzat véleménye szerint ez úgy néz ki, 
hogy ha helyben tudjuk tartani a diákokat, az itteni helyi hagyományok ápolásával, és 
úgy, hogy kisebb csoportokban több idő jut egy-egy gyermekre, akkor ugyanazt a 
képzettségi szintet tudjuk elérni, mint a nagyobb városi iskolák.  

 3 lehetőség áll előttünk: 
 - Összeszorítjuk a fogunkat, és amíg bírjuk önálló intézményként működtetjük az 

iskolát. Annyit érdemes azért tudni, hogy a tavalyihoz képest – éves szinten - 6 millió 
forinttal kisebb az az összeg, amit közoktatásra tudunk szánni.  

 - Lehetőségünk van intézményi társulásra. Ennek lényege, hogy több önkormányzat 
közösen a költségvetési pénzek összeadásával fenntartja az iskolát. Ebben az esetben a 
mostani költségvetési törvényünk tartalmaz lényegesen új szabályokat. Ennek előnyei: 
Az állami költségvetésről szóló 2006. évi 127-es törvényünk tartalmaz olyan plusz 
normatívákat, amiket bizonyos feltételekhez köt. Ha ezt igénybe tudjuk venni, akkor 
kedvezőbb helyzetben leszünk. Akkor valószínűleg - esetleg egy másik önkormányzattal 
együtt - a személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő iskolát tudunk közösen működtetni. 



 

Ennek egyik formája, hogy van egy székhelyintézmény és van egy tagintézmény.  
Ahhoz azonban, hogy a plusz pénzeket igénybe tudjuk venni a tagintézményben 1-6 
évfolyam indulhat, a 7. 8. osztálynak azonban székhelyintézménybe kell járnia. 
Hátrányai: mint már mondtam 2007. szeptember 1-jétől már csak 1-6 osztályos lehet a 
tagintézmény.  Az ilyen intézményi egyesítések mindig szakemberek elbocsátásával is 
jár, ezért ennek a pénzügyi következményeivel is számolnunk kell. Nemcsak erkölcsi és 
személyi veszteség éri az önkormányzatot, hanem anyagi is.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kővágó Ferencné: 2006. július 12-én adtam be egy kérelmet, hogy az ingatlanunk előtt 

megépített járda költségeihez járuljanak hozzá. A kérelmemre 2006. augusztusában azt a 
választ kaptam, hogy 2007. I. negyedévében kapok hozzájárulást. Most 2007. 
februárjában erre vonatkozóan beadtam egy újabb kérelmet, de ezt forráshiány miatt 
elutasították.  

 
Csáki Béla: korábban volt arra lehetőség, hogy szervezett járdaépítés esetén utólag 

hozzájárultunk az építőanyag költségeihez. Az idén a költségvetésben – a szűkös anyagiak 
miatt – nem szerepel semmilyen fejlesztés, ezért a kérelmet is forráshiány miatt el kellett 
utasítani. Egyébként ez a járdaépítés egyedi volt, és nem szervezett. Korábban is csak 
azokat a járdaépítéseket támogattuk, ahol egységesen, összefogva az egész utcában 
megépítették a járdát.    

      2006. augusztusában annyit mondtunk, hogy szervezett járdaépítés esetén – ha lesz rá 
keret -, akkor utólag megtérítjük az építőanyag költségeit.   

 
Kővágó Ferencné: nekem azt ígérték, hogy az egyedi járdaépítést is támogatják, most pedig 

elutasították a kérelmemet. Akkor a Hírvivőben is az szerepelt, hogy egy járda 
közműépítési támogatását azzal utasította el a testület, hogy a 2007. évi költségvetési keret 
terhére biztosítani fogja azt.  

 
Csáki Béla: a 2007. évi költségvetés terhére nem tudta biztosítani a képviselő-testület a 

közműépítési támogatást. Sajnos azt nem tudhattunk fél évvel ezelőtt, hogy hogyan fog 
alakulni a jövő évi költségvetésünk. Az újságba megjelent írás nem kötelezettség-vállalás, 
mint már mondtam, korábban is a szervezett járdaépítést támogattuk, és akkor ha  a 
költségvetésünkbe be volt tervezve. 2007-ben fejlesztésre, felhalmozásra nulla forintot 
terveztünk. Ha most adunk, akkor meg kell határozni azt is, hogy honnan veszünk el. A 
szociális keretből nem lehet, és sajnos máshonnan sem tudunk. 

 
 Van-e más kérdés? Amíg gondolkodnak, átadom a szót Kovács Imrének, Kunszállás 

Polgármesterének. 
 
Kovács Imre: a mikrohullámú adótorony elhelyezésével kapcsolatosan a következőket 

szeretném elmondani. Biztos mindenkiben felmerül az, hogy ez az egészségre ártalmas-e? 
Nekem is ez volt az első gondolatom, de  meggyőződtem és a dokumentumok alapján azt 
láttam (pl sugárbiológiai és egyéb jegyzőkönyvekből), hogy ez az egészségre teljesen 
ártalmatlan dolog. Kunszálláson ez az adótorony – költségkímélés miatt -, valószínűleg  a 
víztorony tetejére lesz telepítve. Köszönöm. 

 
Csáki Béla: további kérdés, vélemény? 
 



 

dr. Mészáros László: tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülőket, hogy a tavaly megállapított kedvezmény időtartama  1 év. A törvény – az 
ellátás folyamatossága érdekében – lehetőséget biztosít arra, hogy a kedvezmény lejárta 
előtt akár 3 hónappal benyújtsák kérelmüket, mely alapján ismételten el kell bírálni újabb 
1 évre a jogosultságot. Kérem, vizsgálják meg a határozatukon szereplő jogosultsági 
időtartamot, és ne hagyják a kérelem benyújtását az utolsó napokra. Köszönöm. 

 
Bodor Sándor: igaz-e, hogy a Kunszállási körzeti megbízott nyugdíjba megy? 
 
Jóó Endre: ez még nem hivatalos, ezért erről még nem tudok semmit mondani. 
 
Bodor Sándor: a Rendőrség és a Polgárőrség között egész jó az együttműködés, nemcsak 

Fülöpjakabon, hanem a környező településeken is. Nekünk olyan kérésünk lenne, hogy 
valamilyen tájékoztatatás a Polgárőrség is kapjon arról, hogy a környékben milyen 
bűntények, illetve cselekmények történtek.  

 
Jóó Endre: ha erre igény van, akkor természetesen megoldható. Én nagyon szívesen kijövök 

a Polgárőr összejövetelekre, ahol elmondom az aktuális eseményeket. Egyébként a helyi 
körzeti megbízott is értesül minden eseményről, és szerintem ő is szívesen ad tájékoztatást 
a Polgárőröknek.  

 
Seres István: elvégezték a Majori út padkázását. Az orvosi rendelő és az óvoda között miért 

nem tették meg?  
 
 A sebességmérő milyen elven működik? 
 
 Elég szomorúnak tartom azt, hogy ha valaki elvégez közterületen egy járdaépítést, azt az 

önkormányzat nem tudja támogatni. 
 
Csáki Béla: korábban te is Képviselő voltál, tudod nagyon jól, hogy csak tervezett pénzekkel 

lehet feladatokat ellátni. Sajnos a költségvetésünk most a támogatást nem teszi lehetővé. 
Egyébként – korábban - is csak a szervezett járdaépítést tudtuk támogatni. 

 
A gépjárművek sebességét Doppler radar méri, ezeket az adatokat pedig a rendszer 
továbbítja a kijelző felé, melyben egy mikrokontroller segítségével megtörténik az adatok 
konvertálása, és azok megjelennek a kijelzőn. A kijelző rendszer így közli a vezetővel a 
sebességet, amellyel haladt. Ha a vezető a megengedett sebességhatár felett közlekedik, a 
kijelzőn megjelenik az adott sebesség és egy figyelmeztető szöveg: Lassíts! 
Ha a vezető a megengedett sebességhatár alatt közlekedik, akkor az alsó kijelzőn 
közhasznú információkat közlünk. Például hőmérséklet, dátum, idő. 

 
 Az orvosi rendelő és az óvoda között azért maradt el az útpadkázás, mert a megállapodás 

külterületre szólt. Egyébként vannak olyan telektulajdonosok, akik neki állnak és 
levezetik az úttestről a vizet. 

 
Kovács Imre: sajnos nálunk is visszatérő probléma a járdakérdés. Mi még olyan szinten sem 

tudjuk támogatni, ahol szervezett járdaépítés van. Köszönöm. 
 



 

Vakulya Istvánné: a Doktor Úrnál az út két oldalán, mindig olyan sok autó áll, hogy néha 
kerékpárral is alig lehet elférni. Nem lehetne, hogy az orvoshoz érkezők a Teleház 
udvarán parkoljanak, és ott nyitni egy átjárót? 

 
Csáki Béla: megnézzük a lehetőségeket. 
 
Lovas Lajosné: a jegyző úrnak a közoktatási törvény változásaival meg a finanszírozási 

változásokkal kapcsolatos  értékeléséhez a következőket szeretném hozzáfűzni: 
Gondolom a felvázolt lehetőségek közül sokan azt szűrték ki, hogy szeptembertől a 
fülöpjakabi iskolában 7. 8. évfolyam nem indulhat. Én ennél azért optimistább vagyok, és 
én úgy képzelem el, hogy van olyan megoldási lehetőség társulásra is, amelyben 
megmaradhat a 8. évfolyamú általános iskolai oktatás Fülöpjakabon.  

 
Csáki Béla: természetesen mi is a lehető legjobb megoldást szeretnék megtalálni. A 

jogszabályok értelmezése nem egyértelmű, ezért egy független szakértő véleményét, 
illetve közreműködését is kérni fogjuk.  

 
Bodor Sándor: az utóbbi időben nagyon sok postafiókot zártak be. Fülöpjakabot ez érinti-e? 
 
Csáki Béla: még nem tudok róla, de megkérdezem erről a posta vezetőjét. 
 
Seres István: ha a buszok István Király utcán fognak bemenni és az Alkotmány utcán jönnek 

ki, akkor a Virág utca végén egy elsőbbségadás kötelező táblát kellene elhelyezni.  
 
Csáki Béla: nemcsak a Virág utcánál vannak táblás problémáink, hanem máshol is. Az is 

tudott, hogy egy közlekedési tábla elhelyezése nem kis költség. Amint lehetőségünk lesz  
rá, megpróbáljuk – rangsor alapján - megoldani ezeket a problémákat. 

  
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Csányi István: nekem a lakossághoz lenne egy olyan kérésem, hogyha megépült az a 

gyalogátkelő, akkor azon az 5 méteren ne spóroljanak, hanem a gyerekekkel együtt azt 
használják és  ott közlekedjenek. 

 
 A Daráló előtt nagyon csúnya az út, kátyúk vannak.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy 2007. március 7-én lesz egy előadás az 
őstermelők egészségbiztosításáról. Kérem, akit érint és tud jöjjön el. 

 
Köszönöm, hogy eljöttek, mindenkinek megköszönöm a megjelenését és részvételét.  

 
K.m.f. 

 
 
 

  Csáki Béla                  dr. Mészáros László 
 Polgármester                  jegyző 

 


