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Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 12-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről.  
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Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
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NAPIREND: 
 

1./ A 2008. évi munkaterv elfogadása 
     Előadó: Jegyző 
 
2./ A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
     Előadó: Jegyző 
 
3./ Beszámoló a társulások működéséről 
     Előadó: Polgármester 
 
4./ Intézményi térítési díjak és a diákétkeztetés 2008. évi normájának elfogadása 
     Előadó: Jegyző 
 
5./ A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Jegyző 
 
6./ Egyebek 
     Előadó: Jegyző 
 
7./ Interpelláció 
 
8./ Szociális ügyek megtárgyalása 
     Előadó: Polgármester 
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Csáki Béla: köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a 
képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Csáki Pál képviselő és Szénási Zoltánné képviselő asszony jelezte, 
hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket 
megtárgyalni. 

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

I.  NAPIREND:  A 2008. évi munkaterv elfogadása 
 

 
Csáki Béla: a 2008. évi munkatervről készült anyagot a képviselők megkapták. Megkérdezem 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a 2008. évi munkaterv az előző évek, valamint az előírt feladatok 

alapján állt össze. Továbbra is a testületi ülések időpontjára a hónapok 3. szerdáját vettem 
általában alapul. Kivétel ez alól a novemberi ülés, ugyanis a III. negyedéves gazdálkodás, és a 
koncepció elkészítése miatt a hónap utolsó szerdáján,  decemberben pedig az ünnepek miatt a 
hónap elején lenne az ülés. Az elmúlt évekhez hasonlóan teveztem nyári szünetet is, így a 
munkaterv szerint júliusban nem lesz testületi ülés.  

 
 Fülöpjakabon a közmeghallgatás minden évben érdektelenség miatt elmarad. Arról kérném a 

képviselők véleményét, javaslatát, hogy ezt milyen formában próbáljuk megszervezni ahhoz, 
hogy elérje a célját?  

 
 A testületi ülések 15,00 órakor kezdődtek, most viszont nem írtam időpontot. Arról kérném a 

képviselők véleményét, javaslatát, hogy korábbi kezdési időponthoz – 14,00 óra – mit 
szólnának? 

 
Csáki Béla: a kezdési időpont változtatásával kapcsolatosan véleményem szerint meg kellene 

várnunk a most távol levő két képviselőt is. Természetesen a jelenlévők most is elmondhatják 
ezzel kapcsolatos véleményüket.  

 
Tavaly döntött a képviselő-testület úgy, hogy a civil szervezeteknek elegendő kétévente 
tájékoztatást adni. Sajnos az idei évben az önkormányzat anyagi lehetősége miatt nem tudta 
támogatni ezeket a szervezeteket. A kérdésem az lenne, hogy a jövőben kérjünk-e 
tájékoztatást, ha igen, akkor mennyi időnként? Átadom a szót. 
 

Bakró Tibor: az ülések kezdési időpontjára a 14,00 órát szeretném javasolni. A testületi ülések 
délutánján így se, úgy se tudunk komolyabb munkát végezni. Ha korábban kezdenénk, akkor 
legalább időben végeznénk és nem nyúlna a késő esti órákba. 

 
Bodor Sándor: én is jobbnak találnám a 14,00 órai kezdési időpontot, ezért javaslom, hogy 

döntsünk ebben a kérdésben is. 
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Csankovszki Tibor: a civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan nekem az a véleményem, 
hogy a tavalyi évhez hasonlóan kétévente kérjünk tájékoztatót. Akik az idei évben nem 
szerepeltek, azoktól kérjünk jövőre.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a munkatervet így állítottuk össze.   
 
Csáki Béla: felmerült, hogy a közmeghallgatást milyen formában szervezzük meg, ahhoz, hogy 

elérje célját. Erre több megoldás volt már. Pl. Közmeghallgatás (FALUGYŰLÉS) 
meghirdetve, külön plakátolva, nem első napirendi pontban, hanem a testületi ülés zárásaként 
került meghirdetésre stb. Próbálkoztunk többféleképpen, de sajnos nem sok sikerrel. 
Valahogy községünkben nem sikerül ezt a fórumot népszerűvé tenni.  

 
Csankovszki Tibor: a Hírvivőben kellene a közmeghallgatás lényegéről bővebb tájékoztatást 

adni. Talán ezzel felkelthetnénk a lakosság figyelmét.  
 
Polyák Tibor: több formában próbáltuk már a közmeghallgatást megszervezni, de mindig 

eredménytelenül. Véleményem szerint el kell fogadnunk, hogy ez a fórum a lakosság körében 
nem válik népszerűvé, sajnos már a Falugyűlésen is egyre kevesebben vannak.  

 
 A külterületi ingatlanok beépítése, illetve bővítése még mindig nem megoldott. Ezért nekem 

lenne egy olyan javaslatom, hogy a kiskunfélegyházi építéshatóságtól, továbbá a társulásba 
bevitt – más jellegű - feladatokról nem-e lehetne tájékoztatást kérni? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a kérdés itt az, hogy mit kérhetünk mi, az átadott hatáskörökben 

eljáróktól. Mindenképpen utána nézünk, hogy milyen lehetőségeink vannak. 
 
Csáki Béla: a külterületi ingatlanok beépítése és bővítése más településeken is gond. Ezt a 

problémát jeleztük a szakembereknek, akik megpróbálnak erre valamilyen megoldást találni, 
és a Területi Főépítésszel konszenzusra jutni.  

 
Polyák Tibor: nem tartom én szükségesnek, hogy a testület előtt adjanak erről tájékoztatást, csak 

jó volna valamilyen megoldást találni arra, hogy külterületen is tudjanak a lakosok igényeik 
szerint építkezni, illetve bővíteni.  

 
Csáki Béla: erre találták ki a tanyaudvar kategóriát. Ennek a lényege, hogy a kivett 1200 

szögölből lenne egy tanyaudvar, amelyre ugyanaz a beépítési lehetőség vonatkozik, mint a 
belterületi ingatlanokra.  

 
 Van-e további észrevétel? 
 
Polyák Tibor: a 14,00 órai kezdési időpontot támogatom, de most ebben a kérdésben ne 

döntsünk, várjuk meg ezzel a távol levő két képviselőt is.  
 
Csankovszki Tibor: én is egyetértek Polyák Tibor képviselő javaslatával.  
 
Bodor Sándor: a Falugyűlést és a Közmeghallgatást nem lehetne egy időpontban tartani, tehát 

összevonni? 
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Csáki Béla: nem tartom szerencsésnek, mert mindkét fórumnak más a szerepe. A falugyűlésen a 

képviselő-testület ad számot munkájáról, terveiről, a közmeghallgatás során pedig a lakosok 
mondják el, hogy milyen kéréseik volnának.  

 
További kérdés, észrevétel? 
 
Az időpontról most döntsünk, vagy a következő testületi ülésen. 
 

A képviselő-testület 3 igen véleménnyel, 3 tartózkodással a következő ülésen dönt a testületi 
ülések korábbi kezdési időpontjáról. 
 
 További kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2008. évi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
176/2007. sz. határozata 
A 2008. évi munkaterv elfogadásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervet elfogadja. 
 
 
 

II.  NAPIREND:  A települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 

Csáki Béla: a települési szilárd hulladék szolgáltatás díjának felülvizsgálatáról készült jelentést a 
képviselők megkapták. Átadom a szót Rudics Ákos Úrnak. (2. sz. melléklet) 

 
Rudics Ákos: 3 éve szállítjuk az Önök településéről a hulladékot, ez a megállapodás addig szól, 

amíg a Felgyői Hulladéklerakó el nem készül. Ez előreláthatólag 2008. szeptemberében indul 
be. Előre is köszönöm Önöknek ezt a 3 évet, nagyon jó volt együtt dolgozni. Én nem mondok 
le Fülöpjakabról, lehet, hogy a jövőben is mi fogjuk szállítani a hulladékot, csak nem 
Kecskemétre, hanem Felgyőre.  

 
 A Saubermacher Mo. Kft. a szerződésben megadott gyakorisággal végezte a 

hulladékszállítást. Gyűjtési nap az év folyamán nem maradt ki. A lakosság részéről észrevétel 
a cég munkájával kapcsolatban nem érkezett. Törmelék elszállításra vagy lomtalanításból 
származó hulladék elszállítására nem érkezett felkérés a lakosság, illetve a vállalkozók 
részéről.  

 A kötelező közszolgáltatást igénybevevő háztartások száma (db):     152 
 Ipari ügyfelek száma (db)         8 
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 Eladott zsákok száma (db)      100 
  Önkormányzat tartozása a 2006. évből (Ft): 24.149 
 Lakossági tartozás a 2007. évről (Ft) 19  ügyfél 57.772 
 
 A lakosságtól elszállított hulladék mennyisége 160 tonna. Ha ezt a mennyiséget kukákra 

lebontjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kukák, illetve a konténerek sokszor meg vannak 
tömve.  

 
 A 120 literes edény ürítési költsége 2008-ban 6.266,-Ft/év mely kb 7-8 %-os emelést 

tartalmaz. Az 1100 literes konténerek űrítési díja pedig 2.600,-Ft + ÁFA, mely 6-7 %-os 
emelést tartalmaz. 

 
 Kérem Önöket, ha valamilyen panaszt hallottak, akár a munkavégzéssel, akár a céggel 

kapcsolatosan, akkor azt jelezzék felém. Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Bakró Tibor: ősszel felhívtam az ügyfélszolgálatot, mert nem vitték el a szemetet, pedig  a díj ki 

volt fizetve. Akkor azt mondták, hogy visszahívnak, de ez nem történt meg. Másnap szintén 
én hívtam őket, majd harmadnap is, amikor elnézést kértek tőlem. Apróság ugyan az egész, 
de legalább ne ígérnék meg azt, hogy visszahívnak. 

 
Rudics Ákos: köszönöm a panaszt, jelezni fogom az ügyfélszolgálat felé.   
 
Csáki Béla: az a tapasztalatom, hogy a Kft. munkájával a lakosok is és mi is elégedettek 

vagyunk. Ezért ha lesz rá mód és lehetőség, akkor a jövőben is szeretnénk az Önök cégével 
megoldani a hulladékszállítást, legfeljebb már nem Kecskemétre, hanem Felgyőre történő 
szállítással. Van-e további kérdés, észrevétel?  

 
 Szavazásra terjesztem elő a 2007. évi hulladékkezelési tevékenységről, valamint a 2008. évi 

hulladékkezelési közszolgáltatás díjára vonatkozó jelentés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
177/2007. sz. határozata 
A 2007. évi hulladékkezelési tevékenységről, 
valamint a 2008. évi hulladékkezelési közszol- 
gáltatás díjára vonatkozó jelentés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Képviselő-testülete a 2007. évi lakossági hulladékkezelési tevékenységről 
szóló beszámolót elfogadja. A 2008. évi szolgáltatási maximált díjakat a következő formában 
fogadja el:  

- A 120 literes gyűjtőedény ürítési díj egységi díjtétele 6.266,-Ft/év. 
- Az 1100 literes konténer ürítési díja: 2.600,-Ft + ÁFA. 
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Felelős: Polgármester 
Határidő:  2007.12. 31. 
 
 
 

III. NAPIREND:  Beszámoló a társulások működéséről 
 
 
Csáki Béla: a társulások működéséről, illetve munkájáról szóló beszámolót a képviselők 

megkapták. Az anyagot kiegészíteni nem kívánom, ha valakinek kérdése van, kérem jelezze. 
(3.sz. melléklet) 

 
Polyák Tibor: kerékpárút pályázatunkat elutasították. Tudni lehet, hogy miért? 
 
Csáki Béla: sajnos nem. Valószínűleg azért, mert a baleseti statisztikánk jó, és nem történt 

halálos baleset. 
 
Polyák Tibor: bizottsági ülésen is, de a lakosok is jelezték, hogy központi háziorvosi ügyelettel 

nincsenek megelégedve, ugyanis durván elutasítóan fogadják a betegeket.  
 
Csáki Béla: a panaszokat a 18-i kistérségi ülésen jelezni fogom.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzati társulások 2007. évi tevékenységéről, a társulási 

célok megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
178/2007.  sz. határozata 
Az önkormányzati társulások működéséről szóló beszámoló 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati társulások 
2007. évi tevékenységéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: a kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tárgyában készült előterjesztést a képviselők megkapták. 
(4.sz. melléklet) 
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 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
179/2007. sz. határozata 
Társulási Megállapodás módosítása 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Jászszentlászló 

Község Önkormányzatának és Móricgát Község Önkormányzatának kiválását a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból 2007. szeptember 25-i 
hatállyal a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CVII. törvény alapján.  
Fülöpjakab Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás VII. fejezet, A társuláshoz 
való csatlakozás és kiválás vonatkozó szabályai alapján megállapítja, hogy Jászszentlászló 
Község Önkormányzatának és Móricgát Község Önkormányzatának a Társulással 
szemben tartozása-, illetve egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Fülöpjakab Község 
Önkormányzat képviselő-testülete a Társulástól megváló tagönkormányzatokkal történő 
elszámolást lezártnak tekinti, melynek értelmében Jászszentlászló Község Önkormányzata 
és Móricgát Község Önkormányzata a Társulás felé vagyoni követelést nem támaszt. 

 

2. Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunfélegyházi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának első számú 
módosítását, felkéri Csáki Béla Polgármestert a módosított Megállapodás aláírására. 

 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: 2007. december 31. 
 
 
 

IV. NAPIREND: Intézményi térítési díjak és a diákétkeztetés 2008. évi normájának 
elfogadása 

 
Csáki Béla: megkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a 2008. évi diákétkeztetési norma 

megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szolgáltatónk a Szirka-Vill Kft. az általános iskolai és óvodai 

étkeztetés tekintetében 10 %-os áremelést tart szükségesnek a 2008-as évben.  Ez elsősorban 
az energiaköltségeknek és a bekövetkezett áremelkedéseknek a következménye. Ismertetem a 
rendelet-tervezetben szereplő díjakat, amely nettó árakat tartalmaz. (5.sz. melléklet) 
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 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Hatvani Mónika: mostanában megint panaszok vannak az étel minőségére. A levesek túl 

zsírosak és vízízűek, a főzelékekben, pedig nagyon kevés a zöldség. 
 
Csáki Béla: jelezni fogjuk ezt a problémát az élelmezésvezetőnek. Esetleg, ha lehetséges, akkor 

az érintettekkel összeülünk és ott is el lehet mondani az étel minőségével kapcsolatos 
tapasztalatokat.  

 
Polyák Tibor: tudomásom szerint a félegyházi konyha által főzött ebéd, és az itteni azonos árba 

kerül, de a mienkéhez hétfőnként nem jár aprósütemény. Ezt lehetne-e feléjük jelezni? 
 
Csáki Béla: természetesen említeni fogom az elhangzottakat.  
 
 Van-e további észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 2008 évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról szóló 

rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2007(12.12) számú rendelete 

a 2008 évi intézményi térítési díjakról és támogatásokról 
 

 
 
V. NAPIREND: A magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet 

módosítása 
 

Csáki Béla: a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetet a 
képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 
(6.sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a rendeletet egy pontban kívánjuk módosítani, amelynek lényege, 

hogy a kommunális adó megfizetése ne hónapokra lebontva történjen, hanem féléves 
váltásban történjen az adófizetési kötelezettség. Ez alapján a rendelet 4. §. (2) bekezdésének 
b), c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 „b) Lakás értékesítése esetén a régi tulajdonost 
- január 1. és június 30. közötti tulajdonosváltozás esetén az első félév végéig, 
- július 1. és december 31. közötti tulajdonosváltozás esetén az év végéig terheli 

adókötelezettség, 
c) Lakásbérleti jog esetén 

- az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejötte évének első napján keletkezik és a 
jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg, 
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- a lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második 
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Bakró Tibor: az elmúlt bizottsági ülésen, amikor az iparűzési adót tárgyaltuk felmerült, hogy a 
vállalkozók kommunális adóját megszüntetjük. Vagy rosszul emlékszem? 

 
Csáki Béla: volt róla szó, de végül olyan döntés lett, hogy egyenlőre megmarad, mert még nem 

látjuk azt, hogy az iparűzési adóból milyen bevételre számíthatunk.  
 

 Van-e további észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló 

rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2007(12.12) számú rendelete 

a magánszemélyek és vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 
 
 
 
V. NAPIREND: Egyebek 
 
Csáki Béla: a szociális étkeztetés ellátásához kapcsolódó szakmai programról szóló előterjesztést 

a képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a szociális étkeztetés működési engedélyének kiadásához a 

kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szociális és Családvédelmi osztálya kéri becsatolni a 
jelen szakmai programot, az azt elfogadó képviselő-testületi határozatot, továbbá a fenntartó 
adószámát és alapító okiratát.  

 
 Ismertetem a szakmai programot. (7. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel?  
 
Csankovszki Tibor: a szakmai programban az szerepel, hogy „a szociális étkeztetést a jogosult 

kérelmére lehet megállapítani”. Azt nem lehet belevenni, hogy a jogosult hozzátartozója is 
igényelhesse? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az alaprendeletben szerepel a jogosult hozzátartozója, tehát 

szükség esetén ő is igényelheti a szociális étkeztetést.  
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Bodor Sándor: az együttműködésnél szerepel, hogy „a napi egyszeri meleg étkeztetést a 
községben a Szikra-Vill Kft. által működtetett konyháról az elvitel lehetővé tételével, illetve 
házhoz szállítással biztosítja a fenntartó.” Itt szükséges nevesíteni a konyhát? 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen, ugyanis kérni fogják majd azt az együttműködési 

megállapodást is, amelyet az önkormányzat aláír a szolgáltatóval. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a „szociális étkeztetés” ellátásához kapcsolódó szakmai program 

elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
180/2007. Kt.sz. határozata 
„Szociális étkeztetés” szakmai  
programjának elfogadása 

HATÁROZAT 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete Fülöpjakab Községi Önkormányzat „szociális étkeztetés” 
ellátására vonatkozó szakmai programját elfogadja. 
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: Tájékoztatások. 

- Az elmúlt ülésen a képviselők kérdezték, hogy az internetkapcsolatot biztosító adótorony 
mikor készül el. A múlt hét elején küldtünk egy ajánlott levelet, amelyre ez idáig még 
nem érkezett válasz. Telefonon is próbálkoztam, de azt nem veszik fel.  

 
- Az évbúcsúztató ünnepség 2007. december 21-én, 17,00 órakor lesz. Mindenkit 

szeretettel várunk.  
 

VI. NAPIREND: Interpelláció 
 
Csankovszki Tibor: nagyon sok panasz van – a lakosok már aláírást is gyűjtenek - a Kunság 

Volán 705-ös járatára. Indokolatlannak tűnő késései vannak, sokszor az utasok már nem 
férnek fel a buszra. Fülöpjakab központjából többnyire elviszik az utasokat, de a további 
megállóknál már nem férnek fel.  

 
Csáki Béla: a felvetett problémát jelezni fogom a Kunság Volán felé. 
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Polyák Tibor: a napokban indítottak egy új járatot, amely 13,00 órakor indul 
Kiskunfélegyházáról. Erről kapott a hivatal értesítést? A Fülöpkei Hírvivőben az új járat 
indításáról tájékoztatni kellene a lakosokat. 

 
Csáki Béla: jó rendben, a helyi újságban tájékoztatjuk erről a lakosokat.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Mivel több hozzászólás nincs az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt ülés 
keretében tárgyaljuk.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
                      Csáki Béla                                                            Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
                     polgármester                                                                            jegyző  
 
 
  


