
JEGYZŐKÖNYV, 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 17-én 15 órai 

kezdettel megtartott üléséről.  
 
 
Helye: Közösségi Ház Fülöpjakab 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Cseri József, Polyák Tibor, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
Hatvani Mónika iskolai tagintézmény-vezető,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 

 
NAPIREND: 
 

1./  Közmeghallgatás 
 
2./ A település lakosságának háziorvosi, védőnői, fogorvosi ellátása.  
 Előadó: Háziorvos, Védőnő, Fogorvosnő 
 

 3./  Egyebek 
            Előadó: Polgármester 
 
 4./  Kérdések, interpellációk 

 
5./  Szociális ügyek megtárgyalása 
      Előadó: Csáki Béla polgármester    
 

 
 
Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával ke-
rült sor az összehívásra. Csáki Pál képviselő a mai ülésen nem tudott megjelenni. Javaslom a 
meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni. 

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
 
 
 

I.  NAPIREND:   Közmeghallgatás 
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Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek éven-

ként egyszer közmeghallgatást kell tartania. Sajnos községünkben az évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a közmeghallgatás nem vált hagyománnyá, így ezen napirendi pontunk érdek-
telenség miatt elmarad.  

 
II.  NAPIREND:  A település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogorvosi ellátá-

sa.  
 
Csáki Béla: a település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogászati ellátásáról szóló beszámo-

lót a képviselők megkapták.(1.sz. melléklet)  Dr. Czabán Edit fogorvosnő elfoglaltsága miatt 
nem tud az ülésen részt venni, Szekeresné Marikának pedig 16,00 órára Kunszállásra kell 
mennie, ezért javaslom, hogy elsőként a védőnői beszámolót tárgyaljuk meg. Megkérdezem, 
hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  

 
Szekeresné Szabó Mária: a beszámolót kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdések-

re válaszolok.  
 
Csáki Béla: az új egészségház elkészülte, milyen változásokat jelentetett? 
 
Szekeresné Szabó Mária: az épület nagyon szép környezetben van, modern bútorokkal és esz-

közökkel, megkapta a végleges működési engedélyt is. Közös a védőnői szolgálat Kunszál-
lással, de az egészségházat Fülöpjakabról inkább a terhes kismamák látogatják, kisbabával 
már nemigen utaznak be. Továbbra is kedd délelőtt Fülöpjakabon tartózkodom, így elsősor-
ban az itteni lakosok a rendelőben keresnek fel.  

 
Csáki Béla: a beszámoló 2006-os évről szól. 2007-ben mennyi kisbaba született? 
 
Szekeresné Szabó Mária: 2007-ben eddig 10 kisbaba született és még egy várható. A várandós 

kismamák száma pedig jelenleg 5.  
 
Csáki Béla: sajnos a születések száma évről évre csökken, ami nemcsak Fülöpjakabon, hanem 

országosan is probléma. A MEP mennyit finanszíroz? 
 
Szekeresné Szabó Mária: a védőnői szolgálatot pontok alapján a MEP finanszírozza. A két köz-

ségben a maximum (750) pont felett vagyunk, - igaz csak kevéssel -, de így még megkapjuk a 
maximális finanszírozást.  

 
Csáki Béla: ha kiesünk a maximális finanszírozásból, akkor mi a teendő? A védőnő is kevesebb 

óraszámban látja el a feladatát? 
 
Szekeresné Szabó Mária: sajnos a félegyházi kistérségben ilyen megoldás is van már. 
 
Polyák Tibor: a kisbabák ideális családi körülmények közt születnek-e?  
 
Szekeresné Szabó Mária: szerencsére jelenleg nincs szociális ok miatt veszélyeztetett kisbaba.    
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Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel?  
 

Az a tapasztalat, hogy a védőnő munkájával a lakosság is, és az intézményvezetők is elége-
dettek. Szót tud váltani a problémás helyeken, ismeri azokat a családokat, ahová többször ki 
kell látogatni. Köszönjük lelkiismeretes munkáját. 
 
Térjünk át a háziorvosi beszámoló tárgyalására. Megkérdezem Dr. Jakab Tibor háziorvost, 
hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  
 

Dr. Jakab Tibor: a megkezdett egészségügyi reformok számos változást idéztek elő, melyek 
sora most sem fejeződött be. Átalakult a járó beteg és a kórházi ellátás, megváltoztak a beuta-
lások körülményei, bevezetésre került a vizitdíj, mellyel jelentősen megnőttek a háziorvosi 
praxisok adminisztratív teendői.  

 
 Nagy probléma az egészségügy lelassulása. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szakrendeléseken 

hetek, hónapok múlva kap a beteg időpontot, és csak utána kapja meg a szükséges kezelést. 
Sok esetben azonban nincs idő a várakozásra.    

 
 2003. november 1-től bevezetésre került az irányított (előjegyzéses) betegellátás. Ezt a ren-

delkezést betartva próbáljuk rugalmasan alkalmazni, úgy hogy a betegek várakozási ideje a 
lehető legrövidebb legyen. A reggeli órákban prioritással fogadjuk a gyerekeket, ettől függet-
lenül a rendeléseken a várakozási idő rövid, az előjegyzést, időpontkérést kevesen veszik 
igénybe.  

 
 Az előző évekhez viszonyítva egyre többen vettek részt a meghirdetett szűrővizsgálatokon. 

Sajnos ennek ellenére egyre több a megbetegedések, illetve halálozások száma.  
 
 Röviden ennyiben kívántam az anyagot kiegészíteni. Várom a kérdéseket. 
 
Bakró Tibor: EKG vizsgálatokra technikai okok miatt nem kerülhet sor. Előreláthatólag mikorra 

lesz megjavítva a gép? 
 
Dr. Jakab Tibor: nagyon sok alkatrészt ki kell cserélnünk plusz még a töltőjét is. Javításáról már 

tárgyalunk, de sajnos nagyon magas összeget kérnek, a garanciális időből, pedig már kifutot-
tunk.  

 
Polyák Tibor: a bevezetett vizitdíj pótolja-e a TB finanszírozásból kiesett részt? 
 
Dr. Jakab Tibor: természetesen igen, a vizitdíj sokat jelent a finanszírozásban.  
 
Polyák Tibor: sok-e a fedezet nélküli kártya? 
 
Dr. Jakab Tibor: sajnos igen. Tavasszal megkaptuk a listát és felhívták a figyelmünket arra, 

hogy ezt közöljük az érintettekkel. A megjelent páciensekkel közöltük, és ezek jó része meg-
kötötte a biztosítást. Ennek ellenére lesz olyan, akinek nem lesz biztosítása.   
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Polyák Tibor: a vizitdíj bevezetésével a Kormány célja az volt, hogy csökkentse a betegforgal-
mat. A beszámolóból úgy tűnik, hogy ez nem így történt. 

 
Dr. Jakab Tibor: a vizitdíj bevezetésének egyáltalán nem volt visszatartó ereje, nem csökkent a 

betegforgalom.  
 
Polyák Tibor: az ügyeleti tájékoztatás mellett, javasolnám a rendelőben kiemelten feltüntetni az 

orvosi ügyelet pontos helyét és telefonszámát. 
 
Dr. Jakab Tibor: rendben. 
 
Szénási Zoltánné: tudomásom szerint az idén már nem lesz szervezett tüdőszűrés. Nem lehetne 

ezt, mégis valahogyan megoldani? Félegyházára nagyon kevesen fognak, csak ezért beutazni.  
 
Dr. Jakab Tibor: a tüdőszűrést ingyenessé tették, de sajnos úgy tudom, hogy a szervezett kijöve-

tel megszűnt. Mindenesetre megkérdezem erről Halász főorvos urat.  
 
Szekeresné Szabó Mária: én Kunszálláson olyat hallottam, hogy kétévente lesz szervezett tüdő-

szűrés, ugyanis eddig két csoport járt ki, most pedig csak egy, így a településekre csak két-
évente jutnak ki. Hogy valóban így lesz-e azt nem tudom. 

 
Csáki Béla: mindenképpen megkérdezzük a szervezett tüdőszűrés lehetőségeit. Nagyon sok 

esetben ezeken a szűréseken derült ki egy-egy betegség.  
 
Szénási Zoltánné: az iskolában nem lehetne felvilágosító órát tartani, melyre esetleg egy nő-

gyógyászt, illetve más szakorvost ki lehetne hívni? 
 
Dr. Jakab Tibor: korábban (kb. 4-5 éve) tartottunk felvilágosító órákat, később viszont meg-

szűnt, mert nem volt benne a tantervben.  
 
Szekeresné Szabó Mária: az 5. osztályban több órában tartok az egészséges táplálkozásról osz-

tályfőnöki órát, a 6. osztályban a dohányzásról, 7. osztályban pedig a családi életről. Tavasz-
szal a környezet- és egészségvédelmi napok keretében kihívhatunk egy nőgyógyász szakor-
vost is. Az elmondottak szerepelnek a védőnői munkatervben is.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: lehet, hogy nem egészségügyi szakemberek bevonásával, de van 

ilyen felvilágosítás az iskolában. Az elmúlt tanév tavaszán Kecskemétről érkeztek önkénte-
sek, akik 4 alkalommal tartottak a 7-8. osztályosoknak egészségügyi foglalkozássorozatot. 
Ennek keretében szó esett a közösségnevelésről, a serdülőket fenyegető veszélyekről (drog, 
dohányzás, alkohol, korai szexuális kapcsolat stb.) és egyéb kérdésekről is.  

 
Szénási Zoltánné: az lenne a kérésem, hogy ha a felnőtteknek szerveznek valamilyen szűrővizs-

gálatot, illetve előadást tart egy orvos, akkor arról szélesebb tájékoztatást kapjon a lakosság. 
Sokan nem is tudnak ezekről a rendezvényekről.  

 
Csáki Béla: általában a Nyugdíjas 
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Klub szervezésében történt egy-egy témában szakorvos meghívása. Ezeket mindig reklámoztuk.  
 
 Vannak olyan bejelentkezők, akik különböző vizsgálatokat végeznek el (pl. szemvizsgálat, 

érvizsgálat, stb.) ezek azonban nem ingyenesek, hanem elég költségesek.  
 
Polyák Tibor: jövőre, akinek nem lesz biztosítása, annak az egészségügyi ellátásért fizetnie kell. 

Ennek költsége miből tevődik össze? 
 
Dr. Jakab Tibor: az ellátatlanoknak jövőre a vizitdíjon felül a vizsgálati díjat, - illetve a kiegé-

szítő vizsgálatok díjait - is meg kell fizetnie, továbbá a gyógyszereket is teljes áron tudják 
csak kiváltani.  

 
Polyák Tibor: a vizsgálati díjak nyilvánosak? Ki lehet függeszteni a rendelőben? 
 
Dr. Jakab Tibor: igen. Ezeket 2008. január 1-jétől kifüggesztjük a rendelőben.  
 
Csáki Béla: azt lehet-e tudni, hogy Fülöpjakabon kb. hány embernek nincs biztosítása? 
 
Dr. Jakab Tibor: igen, az első listán 240 fő szerepelt, ezek közül néhányan jelentkeztek már a 

hivatalban, de még szerintem így is 200 fölött van az ellátatlanok száma.  
 
Bodor Sándor: a helyi újságban a várható vizsgálati díjakról egy tájékoztatást kellene megjelen-

tetni. Talán ez a cikk is segít majd abban, hogy aki még nem rendezte a biztosítását, az most 
intézkedik ez ügyben. 

 
Polyák Tibor: egyetértek Bodor Sándor javaslatával. A kérdésem, pedig az lenne, hogy aki az 

önkormányzat igazolása alapján mentességet kap, annak a vizsgálati díját ki fogja fizetni? Az 
önkormányzat? 

 
Csáki Béla: tudomásom szerint nem, de mindenképpen pontosan utána fogunk nézni.  Van-e 

további kérdés, észrevétel? 
 

Korábban e témához kapcsolódott az egészségnevelési csoport munkájáról készült beszámoló 
megtárgyalása is. Most ez a jegyzőváltás miatt elmaradt, de pótolni fogjuk. Az egészségneve-
lési csoport összefogta azokat a munkákat, amely dolgokat az iskolánál, és a civil szerveze-
teknél végeztek. Néhány évvel ezelőtt még az ÁNTSZ is kért erről beszámolót, most már 
azonban nincs erre idejük. Személyes véleményem, hogy hasznos az egészségnevelési cso-
port munkája: így pl. példamutatás, megelőzés stb., és továbbra is gondoskodni fogunk a mű-
ködéséről  

 
Térjünk át a fogorvosi beszámoló tárgyalására. Dr. Czabán Edit fogszakorvos a mai ülésre 
nem tudott eljönni, de a felmerülő kérdéseket továbbítani fogom a Doktornő felé. 
 

Polyák Tibor: a beszámolóból nem tűnik ki, hogy hány esetben történt továbbküldés? Ezt sze-
retném a Doktornőtől megtudni.  

 
Csáki Béla: a kérdést továbbítani fogom felé. Van-e egyéb kérdés, észrevétel?  



 6

 
  Szavazásra terjesztem elő a település lakosságának védőnői, háziorvosi, fogorvosi ellátásá-

ról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
137/2007. Kt.sz. határozata 
A település lakosságának védőnői háziorvosi, fogorvosi 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a település lakosságának védőnői, háziorvosi, fogor-
vosi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 

III.  NAPIREND:   Egyebek 
  

1.) 
Csáki Béla: a tanítási időkeretre vonatkozó előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyzőnek, hogy az anyagot ismertesse. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 2006. évi CXXI. Törvény 

7. §. (6) bekezdése a következőket írja elő: „A tanítási időkeretet az adott tanítási napra terve-
zett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely 
az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira, a keresőképtelenség időtar-
tamára vonatkozik. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó jóváhagyásával meg-
határozhatja azokat a távolléteket, amelyekkel a tanítási időkeretet csökkenteni lehet.” 

 A törvény szerint tanítási időkeretünket nem lehet csökkenteni azokban az esetekben, amikor 
tanítási órák ideje alatt tanulmányi kirándulásra, sportversenyre, tanulmányi versenyekre kí-
sérnénk tanulóinkat, illetve továbbképzéseken vennénk részt. (Például, ha a 7. osztály kirán-
dulni megy pénteken 8-tól 20 óráig, akkor az őket kísérő osztályfőnök óráit, illetve az aznap 
tanító szaktanár óráit le kellene vonni a tanítási időkeretből, amely keresetkiesést és igazolat-
lan távollétet jelentene.) 

 A törvény lehetőséget ad, hogy az intézményvezető kezdeményezheti a fenntartónál olyan 
távollétek miatt kiesett tanítási, foglalkozási órák elszámolását az időkeret teljesítésének 
számbavételekor, amelyeket eddig nem lehetett figyelembe venni teljesített óraként, ezért 
kérnék, hogy a következő eseteket teljesített óraként lehessen beszámítani: osztálykirándulá-
sok, tanulmányi versenyek, sportversenyek, országos  kompetenciamérés, továbbképzésen va-
ló részvétel. (2. sz. melléklet)  Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Hatvani Mónika: az elmondottakat csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy a tanítási időke-

ret meghatározását a jakabszállási Általános Iskola is kéri az ottani képviselő-testülettől.  
 
Csankovszki Tibor: ez csak erre a tanévre vonatkozik? 
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Hatvani Mónika: a társulás miatt csak a 2007/2008-as tanévre kértük, legfeljebb jövőre ismétel-

ten kérjük a képviselő-testülettől a tanítási időkeret meghatározását.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a tanítási időkeret meghatározására vonatkozó előterjesztés elfogadá-

sát.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
138/2007. Kt.sz. határozata 
Tanítási időkeret meghatározására vonatkozó 
előterjesztés elfogadása  

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Eötvös József Általános Iskolá-
ban (mint tagintézményben) a 200j7/2008-as tanévben a következő eseteket lehet a tanítási időke-
retbe beszámítani:  

 - osztálykirándulások, 
 - tanulmányi versenyek, 
 - sportversenyek, 
 - országos kompetenciamérés, 
 - továbbképzésen való részvétel. 
 

 
2.) 
Csáki Béla a szeptember 27-i rendkívüli ülésen a képviselő-testület felhatalmazott arra, hogy a 

közoktatási szakszolgálat kistérségi feladatellátása, ezen belül a logopédiai ellátás végzéséről 
tárgyaljak a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató-
jával. A tárgyalások során sikerült elérni azt, hogy az Igazgató Úr eltér az egységes 2200,-
Ft/óra térítési díjtól, esetünkben ez a díj 1.900,-Ft/óra lesz. Az eltérést azzal tudjuk kivédeni, 
hogy a logopédiai ellátást végző pedagógus helyben dolgozik, így esetében nem merül fel az 
útiköltség kifizetés. (3. sz. melléklet) 

 
 Kérem a képviselő-testületet, hogy utólagosan hagyja jóvá a megállapodás aláírását.  
 
 Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyzőnek.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a tárgyalások eredményeként 50.000,-Ft-tot tudtunk megspórolni. 

Ez nem olyan nagy összeg, de első fordulóban csak ennyit tudtunk elérni. Reméljük, hogy a 
kistérségi kassza „nagykalapjából”, valamint pályázatokból tudunk még erre a tevékenységre 
forrást biztosítani, és ezzel is csökkenteni még a jelenlegi díjat.  

 
Bakró Tibor: a 11.000,-Ft/hó/gyerek támogatást a kistérség kapja, vagy mink? 
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Csáki Béla: a kiskunfélegyházi Kistérség kapja. Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás utólagos jóváhagyá-

sát.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
139/2007. Kt.sz. határozata 
A logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás 
utólagos jóváhagyása  

H A T Á R O Z A T  
 

1.) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az előterjesztésben szereplő díjjal a két fél kö-
zött létrejött megállapodás aláírását.  

2.) A képviselő-testület a 2007., illetve a 2008-as költségvetésben biztosítja az ellátásra kifi-
zetendő 320.000,-Ft-ot, a 2007. évet érintő részt az előző évek pénzmaradványai terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: 1. Csáki Béla polgármester 
              2. Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
 
 
3.) 
Csáki Béla: a májusi testületi ülésen jóváhagyott szelektív gyűjtőszigetek helyéről közterület-

használati engedélyt kell adni a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék kezelési Konzorci-
umnak. A II—es szelektív gyűjtősziget magánterületen – egy kereskedelmi egység közelében 
– került kialakításra. Erre a területre az önkormányzatnak bérleti szerződést kellene kötni az 
ingatlan tulajdonosával. A bérleti díjra vonatkozó javaslatom 4.500,-Ft/év (kommunális adó 
összege). A közszolgáltatást végző szervezet mindkét területet díjmentesen kérné. Van-e kér-
dés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a gyűjtőszigetek díjmentes közterület-használati engedélyezését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
  
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
140/2007. Kt. sz határozata 
Közterület-használat engedélyezése 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 740 hrsz-ú, Alkotmány u. 4-6. szá-

mú Teleház udvar megnevezésű közterületéből 12 m2 nagyságú részre közterület-használati 
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engedélyt  ad az I. sz. szelektív gyűjtősziget kialakítására, üzemeltetésére, illetve biztosítja a 
közterületet ürítés, elszállítás lebonyolítására. 

 
2./ A II-es szelektív  gyűjtősziget magánterületen – egy kereskedelmi egység közelében – kerül 

kialakításra, mely terület bérlésére (4.500,-Ft/év) az Önkormányzat megállapodást kötött a 
vállalkozóval. Mindkét területet díjmentesen adja használatra Önkormányzatunk a közszol-
gáltatást végző szervezetnek.  

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2007. október 20.  
 
4.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- Az október 23-ai ünnepi megemlékezés 17,00 órakor kezdődik, előtte 15,30,-kor diák-
szavaló verseny lesz. A megemlékezés koszorúzással és fáklyás felvonulással zárul. 

- A Magyar Közút Kht hulladékgyűjtő akciója szombaton (október 20-án) 8-14,00 óráig 
tart. Kérem, aki tud jöjjön el. 20-25 főre számolunk, a gyülekezőt pedig – a hűvös reg-
gelek miatt - 10,00 órára terveztük.  

- Az oktatási-kulturális-sport bizottsági ülésen felvetődött, hogy az előző évekhez hason-
lóan idén is szervezzünk egy szerényebb óévbúcsúztató ünnepséget. Tervezett időpontja 
2007. december 21. (utolsó tanítási nap). Mi erről a képviselő-testület véleménye? 

 
A képviselő-testület minden tagja támogatja a 2007. december 21-ei óévbúcsúztató ünnepség 
megszervezését.  
 
 

IV.  NAPIREND:   Kérdések, interpellációk 
 

Polyák Tibor: a felszerelt sebességmérő programján lehet-e állítani? 
 
Csáki Béla: a gyártó tud a programon állítani. A készüléket 3 község vette meg. Szeptember ele-

jén került Fülöpjakabra, de sajnos nem a legideálisabb helyre, legközelebb a másik irányba 
szereljük fel.  

 
Bodor Sándor: a falu központjában van egy rossz villanyoszlop, nagyon el van rehülve az alja. 
 
Csáki Béla: a problémát jelezni fogom a DÉMÁSZ felé.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt ülés 
keretében tárgyaljuk.  

 
K.m.f. 

 
 
 



 10

                      Csáki Béla                                                            Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                           jegyző   


