
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-án 15 órai 
kezdettel megtartott üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Cseri József, Polyák Tibor, 
Szénási Zoltánné képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző,  
Bakró István temetkezési vállalkozó,  
Hatvani Mónika tagintézmény-vezető, 
Mészáros Anikó gazdálkodó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1./A  2007. évi zárszámadás elfogadása 
    Előadó: Polgármester 
 
2./ A hatályos rendeletek felülvizsgálata 
    Előadó: Jegyző 
 
3./ Beszámoló a temető 2007. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatásról 
    Előadó: Jegyző 
 
4./ A temetőről és a temetkezésről szóló 14/2002.(IX.19.) Ök. sz. rendelet módosítása 
     Előadó: Jegyző 
 
5./Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módo-

sítása 
 Előadó: Polgármester 
 

 6./  Egyebek 
   Előadó: Polgármester 
 
 7./  Kérdések, interpellációk 
 

8./ 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 jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
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Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mi-
kesné Pöszmet Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Az önkormányzat 2007. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 
 

Csáki Béla: A 2007. évi zárszámadásról szóló előterjesztést, illetve rendelet-tervezetet a képvise-
lők megkapták. Az anyagot a pénzügyi és ügyrendi bizottság együttesen megtárgyalta és ja-
vasolja elfogadásra. Megkérdezem Mészáros Anikó gazdálkodót, hogy az anyagot kívánja-e 
kiegészíteni? (1.sz. melléklet) 

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

válaszolok. 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfoga-
dását. 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2008.(III.26.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 

  
II. NAPIREND: Hatályos rendeletek felülvizsgálata 
 
Csáki Béla: I. napirendi pont a hatályos rendeletek felülvizsgálata. Az erről készült anyagot a 

képviselők megkapták. Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyzőnek.  
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az önkormányzatnak a kötelező tárgykörökben alkotott rendeletei 

közül vannak olyanok, amelyeket nem alkalmaz. Ilyen például a luxusadóról szóló rendelet. 
Jelenleg 32 hatályban lévő rendelete van az önkormányzatnak, melyekhez 36 módosító rende-
let kapcsolódik. Ezek az előterjesztéshez mellékelt táblázatban szerepelnek. Az alaprendele-
tek egybeszerkesztése a módosításokkal folyamatban van, a Közigazgatási Hivatal Törvé-
nyességi Osztályának őszi ellenőrzése is felhívta a figyelmet ennek szükségességére. Röviden 
szóban is ismertetném az előterjesztést. (2. sz. melléklet) 

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
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Szavazásra terjesztem elő a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfoga-
dását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
40/2008. számú határozata 
a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról szóló előter-
jesztést elfogadja.  
 
 

III. NAPIREND: Beszámoló a temető 2007. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szol-
gáltatásról  

 
 

Csáki Béla: a temető 2007. évi üzemeltetéséről, és a temetkezési szolgáltatásról szóló anyagot a 
képviselők megkapták. Megkérdezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, és Bakró 
István vállalkozót, hogy írásos anyagaikat kiegészítik-e? (3.,4,. sz. melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a tele-

pülésen köztemető létesítése, illetve fenntartása. Köteles továbbá a köztemető üzemeltetéséről 
a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően temetkezési szolgáltató útján gondos-
kodni. Községünkben a temető tulajdonosa a római katolikus egyházközség, üzemeltetője, il-
letve fenntartója az önkormányzat, Bakró István vállalkozó, pedig a temetkezési szolgáltató. 
Az előterjesztésben kimutatásra került, hogy a temető kapcsán milyen bevételek és kiadások 
realizálódtak. A bevétel sírhelyváltási díjból és temető-fenntartási hozzájárulásból tevődött 
össze, a kiadások pedig rezsiköltségből és a karbantartásra fordított összegekből állnak. Saj-
nos megállapíthatjuk, hogy a kiadások sokkal magasabbak, mint a bevételek.  

 
Bakró István: néhány gondolattal szeretném az anyagot kiegészíteni. A fülöpjakabi temetővel az 

a gond, hogy nagyon nagy és régi, ezért rengeteg a munka, nehezebben lehet kezelni, mint a 
kisebb temetőket.  

 - Van olyan község, ahol ravatalozó használati díjat fizetek az önkormányzatnak. Pl. Bugacon 
1.500,-Ft, Jakabszálláson 3.000,-Ft. Ezt az összeget viszont én a temettetőnek felszámolom. 
Ha ezzel Fülöpjakab is élni kíván, akkor a temetőről és temetkezésről szóló rendeletben kell 
mindezt szabályozni.  

 - Fülöpjakabon évente átlagosan 10 temetés van. Egy 2 személyes sírba maximum 4 koporsó 
temethető. Az első mélység 2 méter, a második 1,60, ezt rátemetésnek nevezzük, de ehhez az 
ÁNTSZ engedélye is szükséges Urnából viszont annyit lehet egy sírba beletenni, amennyi be-
lefér (általában 8-10). 
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 - A fülöpjakabi ravatalozó épület fel lett újítva, előtte a térburkolat szép. Én már javasoltam, 
és most is kérném, hogy a ravatalozóban lévő raktárhelyiségben kellene a hűtőt elhelyezni, 
így nagyobb tér jutna a ravatalozáshoz. Erről én már beszéltem az ÁNTSZ-szel, és ők is azt 
mondták, hogy még mindig jobb volna ez a megoldás, mint a jelenlegi.  

 - Konténerek körül sokszor áldatlan az állapot, ezért kb. féléve más temetőkben megpróbáljuk 
a szemetet szelektíven összegyűjteni, utána elszállítani és komposztálni. Ez sajnos nagyon 
időigényes, és sokszor nem is sikerül a szelektív gyűjtést elérni. 

 
Csáki Béla: jelenleg a temető rendbetétele úgy történik, hogy évente 2 alkalommal temetőtakarí-

tási akciót szervezünk, ahol elsősorban az idősebb, nyugdíjas korú lakosság vállal fő szerepet. 
A tavalyi évben 2 fő közhasznú munkást tudtunk 2 hét időtartamra foglalkoztatni a temető-
ben. A kerítés építését, valamint a besarjadt területek tisztítását végezték.  

 Többször felmerült már annak gondolata, hogy a ravatalozó épületben lévő raktárhelyiséget 
ki kellene takarítani, valamint rendbe kellene tenni és ott lehetne a hűtőt elhelyezni. 

 Nagyon jelentős összeget fizetünk a temetőből történő hulladék elszállításáért. Sokszor a kon-
ténerek körül áldatlan állapot van, talán ez csökkeni fog, ha a saját lerakónkra szállítjuk a 
szemetet (heti rendszerességgel), és kizárjuk a külterületi szemét behozatalát.  

 A kiadások másik jelentős tétele a vízfogyasztás volt. A múlt év nagyon száraz volt, ezért a 
temető vízfogyasztása is megemelkedett, 63.636,-Ft volt.   

 
Bakró István: a sírhelyárak mennyibe kerülnek Fülöpjakabon? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: eddig az 1 személyes 6.800,-Ft + ÁFA volt, a 2 személyes 

7.800,-Ft +ÁFA. Ha a következő napirendi pontban a képviselő-testület elfogadja a temetőről 
és temetkezésről szóló rendelet módosítását, akkor az 1 személyes sírhely 8.333,-Ft + ÁFA, a 
2 személyes sírhely, pedig 15.000,-Ft + ÁFA összegbe kerülne. 

 
Bakró István: a kunszállási temetőben próbálkozunk a szelektív hulladékgyűjtéssel, de nem 

mindig járunk sikerrel. Az így felhalmozott szemét elszállításáról és komposztálásáról szintén 
én gondoskodom.  

 
Szénási Zoltánné: a temetések alkalmával nem lehetne egy mikrofont két hangfallal felszerelni? 

Sajnos a távolabbi részeken sokszor nem érthető az atya beszéde. 
 
Bakró István: van mikrofon, csak az Atya nem hajlandó használni, inkább félreteszi. A többi 

településeken nincs ilyen gond. 
 
Csáki Béla: az egyház által végzett kegyeleti szolgáltatásba nem szólhatunk bele, legfeljebb 

megkérhetjük arra, hogy vegye igénybe a mikrofon használatát.  
 
Csankovszki Tibor: én úgy emlékszem, hogy korábban is volt arról szó, hogy az akácfákat tö-

vestül kell kiszedni. Ez megvalósítható? 
 
Csáki Béla: nagy volumenű fakitermelés nem volt. A sírok közt nem igazán volt lehetőség arra, 

hogy tövestül szedjük ki az akácfákat, ahol tudtuk ott viszont megoldottuk.  
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Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a temető 2007. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szolgáltatásról 
szóló előterjesztés elfogadását.  

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
41/2008. Kt. számú határozata 
a temető 2007. évi üzemeltetéséről, 
a temetkezési szolgáltatásról szóló előterjesztésről 
 

HATÁROZAT 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a temető 2007. évi üzemeltetéséről, a temetkezési szol-
gáltatásról szóló előterjesztést elfogadja.  
 
 
 

IV. NAPIREND: A temetőről és a temetkezésről szóló 14/2002.(IX.19.) Ök. sz. ren-
delet módosítása   

 
 
Csáki Béla: átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak a szót, hogy a temető-

ről és a temetkezésről szóló 14/2002.(IX.19.) Ök. sz. rendelet módosítását ismertesse. 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: mivel az anyagot most kapták meg a képviselők, ezért röviden 

szóban is ismertetném a tervezetet. (5. sz. melléklet) 
 
Bakró István: egyre nagyobb igény van az urnás temetésre, ezért a jövőben érdemes volna erre a 

célra megfelelő helyet kijelölni.  
 
Bodor Sándor: ha olyan sírhelyet váltanak újra ahol nincs felépítmény, akkor az ottani csontma-

radványokkal mi történik? 
 
Bakró István: rendelet szabályozza, hogy csak olyan sírhely adható el, amely teljesen temethető 

és tiszta. Minden embernek joga van a 25 éves porladási időhöz, utána értékesíthető újra a sír. 
A csontmaradványokat össze kell gyűjteni és az egyik sarokba le kell süllyeszteni. Egy 2 
személyes sírba maximum 4 koporsó temethető.  

 
Bodor Sándor: a rendeletbe nem kellene belefoglalni, hogy aki nem rendeltetésszerűen temet, 

azt milyen összegű bírsággal büntetjük? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: véleményem szerint nem, ugyanis ebben a rendeletben a szolgál-

tatást, végző személyt nem vonhatjuk felelősségre.  
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Polyák Tibor: a rendeletben meghatározott díjakat mikortól alkalmazzuk? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, tehát a mai naptól al-

kalmazzuk a díjtételeket.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a temetőről és temetkezésről szóló rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2008.(III.26.) ök. sz. rendeletét 

a temetőről és temetkezésről szóló rendelet módosításáról 

 
V. NAPIREND: Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának és Társulási Megál-

lapodásának módosítása 
 
 

Csáki Béla: a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának 
módosításáról készült előterjesztést, és határozat-tervezetet a képviselők megkapták. Megkér-
dezem Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonyt, hogy az anyagot kiegészíti-e? (6.sz. 
melléklet) 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az anyagot Hegedűs Gáborné jegyző asszony készítette, én külön 

kiegészíteni nem kívánom.  
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Alapító Okiratának mó-

dosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
42/2008. Kt. sz. határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás alapító okiratának módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása  
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H A T Á R O Z A T  

  
Fülöpjakab Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab Közokta-

tási Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: Hegedűs Gáborné jegyző 
Határidő: 2008. március 31.  
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Társulási Megállapodá-

sának módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
43/2008. Kt. sz. határozata 
Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása  
 

H A T Á R O Z A T  
  

Fülöpjakab Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab Közokta-
tási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
 

V. NAPIREND:  Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: ismertetem a Jakabszállás Község Képviselő-testülete által meghirdetett, Jakabszál-

lás-Fülöpjakab ÁMK igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázati felhívást. 
 (7. sz. melléklet) 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az ÁMK igazgatói állás betöltésére kiírt pályázathoz való hozzá-

járulást.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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44/2008. Kt. sz. határozata 
ÁMK igazgatói állás betöltésére 
meghirdetett pályázat kiírásához hozzájárulás 
 

H A T Á R O Z A T  
  
Fülöpjakab Község önkormányzat képviselő-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK igazgatói 
állás betöltésére meghirdetett pályázat kiírásához hozzájárul. 
 
Felelős: Hegedűs Gáborné jegyző 
Határidő: 2008. március 31.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljá-

rás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és 
Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére a képviselő-testületnek megbízást 
kellene adnia. Erről kellene egy határozatot hozni. Van-e kérdés, észrevétel? 

 
 Szavazásra terjesztem elő a  tervezői konzorcium részére megbízás adását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:                                                                                              
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
45/2008. Kt. sz. határozata 
Tervezői konzorcium részére 
megbízás adása 

H A T Á R O Z A T  
  
Fülöpjakab Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dél-
Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyer-
tesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által 
vezetett tervezői konzorcium részére megbízást adjon.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.)  
Csáki Béla: az elmúlt ülésen a képviselő-testület a Többcélú  Kistérségi Társulásnál, a szociális 

feladatellátások tárgyában 3 határozatot hozott. Ezek közül kettő elutasítás volt, a harmadik 
pedig, arról szólt, hogy fenntartja jogviszonyát a házi segítségnyújtás alapszolgáltatási fel-
adatellátásra. A legtöbb település elutasította ezt a feladatellátást is, ezért a várható megtaka-
rítás helyett, plusz kiadások jelentkeztek, így javasolnám, hogy a képviselő-testület az elmúlt 
ülésen hozott 23/2008. számú határozatát vonja vissza.  
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Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 23/2008. sz. határozat visszavonását, mely házi segítségnyújtás 

feladatellátásra kötött megállapodás fenntartására vonatkozott.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
46/2008. sz. határozata 
23/2008.sz határozat visszavonása 

H A T Á R O Z A T 
  
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 23/2008. számú határozatát, mely a 
házi segítségnyújtás feladatellátásra kötött megállapodás fenntartására vonatkozott. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a házi segítségnyújtási feladatok ellátására kötött Társulási 

Megállapodás megszüntetését. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
47/2008. sz. határozata 
Házi segítségnyújtási feladatellátásra 
kötött  társulási megállapodás megszüntetése 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kezdeményezi jogviszonyának meg-
szüntetését a 2007. november 27-én a házi segítségnyújtási szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátására kötött Társulási Megállapodásban. A képviselő-testület a bemutatott tervezett költségek 
ismeretében forráshiány miatt a kistérségi feladatellátásban nem kíván részt venni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4.) 
Csáki Béla: a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tájékoztatott arról 2008. má-

jus 1-jétől Timafalvi László r.alezredest nevezi ki a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság-
vezetőjének. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. III. fejezet 8.§. és az 1996. évi 
XLIII. Tv., valamint a 11/1997. BM rendelet értelmében kéri, hogy ezzel kapcsolatosan az 
önkormányzat képviselő-testületi ülésen hozott véleményét 2008. április 15-ig küldje meg. 
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 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Timafalvi László r.alezredes 2008. május 01-jei Rendőrkapitány-

ság-vezetőnek történő kinevezéséhez való hozzájárulást.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
48/2008. sz. határozata 
Rendőrkapitányság-vezető 
kinevezéséhez való hozzájárulás 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Timafalvi László r. alezredes  Kis-

kunfélegyházi Rendőrkapitányság-vezető kinevezésével. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
   
5.) 
Csáki Béla: a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Intézménye szer-

vezésében épülő Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ megközelítéséhez szükséges 
út szélesítéséhez Fülöpjakab Községi Önkormányzat tulajdonában lévő területből 21 m2-t 
meg kíván vásárolni 1.000,-Ft/m2 áron. Ehhez kérném a képviselő-testület hozzájárulását 
határozat formájában.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat tulajdonában lévő 21 m2 nagyságú terület áten-

gedését 1.000,-Ft/m2 áron.   
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
49/2008. sz. határozata 
Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ 
javára földterület átengedése 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 

Kezelési Konzorcium Intézménye szervezésében épülő Felgyői Regionális Hulladékkezelő Köz-
pont megközelítéséhez szükséges út szélesítéséhez Fülöpjakab Községi Önkormányzat és társtu-
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lajdonosai  tulajdonában lévő 10.844/28.706 tulajdoni hányadból az önkormányzat tulajdonrész-
ének  21/28.706-od résszel való csökkentéséhez hozzájárul.   
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: - Tájékoztatások: 

- Április 5-én szombaton (12 órakor) lesz megtartva az Idősek Napja. Az előkészületek 
rendben folynak. A menü: rántott szelet, csirkecomb zöldséges burgonyával. Kérem, aki 
tud a képviselők közül is jöjjön el.  

- A Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztálya arról tájékoztatta az Önkormány-
zatot, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program 2007. szeptembe-
rében zárult harmadik pályázati körére benyújtott 552 regisztrációs számú, „Környezettu-
datos gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodással közös jövőnkért – Összefogás a 
Homokhátságon” című projekt koncepcióját a Projekt Döntőbizottság további kidolgozás-
ra érdemesnek találta. 

- A Magyar Faluszövetség Kárpátaljára szervez egy 3 napos szakmai utat, melyen települé-
senként 2 fő vehet részt. A képviselők közül Cseri József jön el velem.  

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy Mészáros Ani-

kó, az önkormányzat gazdálkodója, pénzügyi munkatársa, 2008. április 6-ával kérte a köz-
tisztviselői jogviszonyának megszüntetését. Az állás betöltésére pályázati kiírást fogunk eljut-
tatni a Belügyi Közlöny Kiadójához.  

 
 

VI. NAPIREND:  Kérdések, interpellációk 
 

1.) 
Bodor Sándor: tudomásom szerint megérkezett a 18 méter magas térfigyelő kamera  építési en-

gedélye. Nagyjából lehet-e tudni, hogy mikor lesz internet-hozzáférés? 
 
Csáki Béla: bővebb információt nem tudok adni, hiszen a vezetőket továbbra sem érem el, a le-

velünkre, pedig nem válaszoltak.  
 
2.) 
Szénási Zoltánné: Katona Attiláék kaptak-e felszólítást kutya ügyben? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: úgy gondoltam, hogy első körben a Hírvivőben nevesítés nélkül 

írok egy tájékoztatást a kutyatartás minimális szabályairól. Ha a továbbiakban sem történik 
változás, akkor jönnek a névre szóló felszólítások.  

 
3.) 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: Bodnár Erika és Hegedűs István kutya ügyében a következő fej-

lemények történtek: Február 28-án Dr. Horváth Tibor hatósági állatorvos az önkormányzat 
dolgozóival együtt 3 kutyát veszettség ellen beoltott Hegedűs István költségére, 4 kutyát, az 
önkormányzat költségére  elaltatott, arra hivatkozással, hogy nincsenek veszettség ellen be-
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oltva, hármat pedig sikerült elajándékoznia. Az ügy azonban még nem zárult le, hiszen 2008. 
március 14-i dátummal a DAR Közigazgatási Hivataltól érkezett egy levél, mely szerint a pa-
naszos, Bodnár Erika beadvánnyal élt a hivatal felé.  

 
4.) 
Bodor Sándor: a kopjafa mögötti zászlórudat nem lehetne előrébb hozni, valamilyen látványo-

sabb helyre? 
 
Csáki Béla: megnézzük, hogy milyen lehetőségünk van erre. 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 


