
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 18-án 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,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Joó Endre fhgy. úr – Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, 
Takács Zoltán körzeti megbízott, 
Gál Tibor őrnagy, 
Rigó Imre Polgárőrvezető, 
Dékány Ferenc rendőrzászlós,  
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 

NAPIREND: 
  

1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és a Tanyavédelmi Szolgá-
lat munkájáról 

  Előadó: Kiskunfélegyházi Városi Rendőrkapitányság, körzeti megbízott,  
                   Polgárőrség Vezetője, Tanyavédelmi Szolgálat képviselője  
 
2./ Tájékoztató az FSE működéséről  
     Előadó: Bakró Tibor 
 
3./ A köztisztaság és állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 
4./ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző 
 
5./ A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Jegyző 

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

  8./  Szociális ügyek megtárgyalása 
         Előadó: Csáki Béla polgármester 
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 9./ Döntés szakmai elismerésekről 
 Előadó: 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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegy-
zőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a jegyző-
könyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 
I. NAPIREND: Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről a Polgárőrség, és a Tanya-

védelmi Szolgálat munkájáról 
 
 
Csáki Béla: a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség munkájáról készült elő-

terjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezem az érintetteket, hogy az anyagot kívánják-e 
kiegészíteni? (1. sz. melléklet) 

 
Joó Endre: magát a beszámolót nem kívánom kiegészíteni. Az alkalmat megragadva szeretném a 

képviselőknek bemutatni Fülöpjakab új körzeti megbízottját, Takács Zoltán főtörzsőrmestert, 
valamint Gál Tibor őrnagy urat, aki a kmb alosztály csoportvezetője. Köszönöm. Várom a 
kérdéseket, észrevételeket. 

 
Bodor Sándor: szinte minden képviselő polgárőr, így nagyjából tisztában vagyunk a község köz-

rendjének és közbiztonságának helyzetével. 
 
Szénási Zoltánné: nem igazán a rendőrség feladata, de a kanyarban az út menti fák és bokrok 

miatt nagyon balesetveszélyes a kikanyarodás. Nem lehetne, hogy ezt a rendőrség jelezze a 
Közútkezelőnek? Talán akkor hatékonyabb lenne az intézkedés. 

 
Joó Endre: ennek nincs akadálya. Megkérem a körzeti megbízottat, hogy ezt írásban jelezze fe-

lém, én pedig hivatalosan „felszólítom” a Közútkezelőt, hogy a hibát orvosolja.  
 
Bodor Sándor: községünkben a zéró tolerancia mennyire érezteti hatását? 
 
Joó Endre: országos tapasztalat az volt, hogy kezdetben nagyon féltek a vezetők a zéró toleran-

ciától, de ez a félelem mára már csökkent. Ittas vezetés során a legegyszerűbb időhúzási mód-
szer, hogy nincs a vezetőnél a jogosítvány. Fülöpjakabon az elmúlt évben 7 főt kaptak el ittas 
vezetésért.    

 
Polyák Tibor: itt a kereszteződésben a megállni tilos táblának nem lehetne egy kicsit nagyobb 

érvényt szerezni? A piac előtt sokszor megállnak a nagy autók, és így az Alkotmány utcáról 
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nem lehet kilátni. Igaz a jobb belátás miatt van egy tükör is, de a megállni tilos táblát sem 
szabadna figyelmen kívül hagyni.  

 
Joó Endre: a körzeti megbízott 2008. június 1-től Fülöpjakabon lát el szolgálatot, így a jövőben 

ezekre a dolgokra is jobban odafigyel. 
 
Takács Zoltán: a helységjelző tábla miért került beljebb? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: néhány hete a közútkezelőnek volt egy bejárása, amely során a 

helységjelző táblát bentebb helyezték. Ennek oka, hogy belterülen: 
- az út mindkét oldalán beépítettnek, valamint 
- kiépített közvilágításnak és  
- a gyalogos közlekedést biztosító járdának kellene lennie. 

 
Mivel ezek közül egy sem volt meg, így a helységjelző táblát beljebb vitték. Abban az eset-
ben, ha a fentiek közül valamelyik megvalósul ismételten kintebb helyezik el.  
 

Csáki Béla: én úgy gondolom, hogy a felsorolt feltételek közül – pályázat útján - a közvilágítást 
tudjuk a leghamarabb megvalósítani.  

 
Sajnos a jelenlegi helyzet eredménye az lett, hogy a lefelé lejtő úton igen nagy sebességgel 
érkeznek a községbe az autók. Amíg a tábla kintebb volt, ezt is tudtuk valamelyest mérsékel-
ni.  Sebességcsökkentés céljából került beszerzésre az elmúlt évben a sebességmérő tábla, 
amely felváltva van felszerelve Fülöpjakabon és Kunszálláson. A lassúbb forgalom elérése 
érdekében igyekszünk mindent megtenni  
 
Szintén az elmúlt évben került felszerelésre a falu központjában egy közlekedési tükör, amely 
az Alkotmány utcáról történő kikanyarodás belátását segíti elő. Vannak, akik nem élnek ezzel 
a lehetőséggel, de a vezetők többsége figyeli, illetve hasznát veszi a tükörnek.  

 
Bodor Sándor: átmeneti megoldás nem lehetne az, hogy a község előtt egy - 60 km/óra - sebes-

ségkorlátozó táblát helyeznénk el? 
  
Gál Tibor: a tábla kihelyezése nem a rendőrség feladata. A Közútkezelőtől kell rá engedélyt kér-

ni, ezt megteheti akár az önkormányzat, akár egy magánszemély is. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Ha nincs, térjünk át a Polgárőrség tájékoztatójára. Megkérdezem Rigó Imre polgárőr-vezetőt, 

hogy a kiküldött írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni. 
 
Rigó Imre: az írásos anyagot külön kiegészíteni nem kívánom, inkább a felmerült kérdésekre 

válaszolok. 
 
 2008. június 28-án kerül megrendezésre Polgárőr Nap, melyre mindenkit szeretettel várunk.  
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Bodor Sándor: legutóbbi ülésünkön szó volt arról, hogy a rendőrség által kiadott telefonok he-
lyét felül kellene vizsgálni. Vannak, akik nem igénylik, vagy nem is tudják használni. Meg-
oldható-e? 

 
Dékány Ferenc: ennek nincs akadálya. A kérésnek megfelelően a közeljövőben felülvizsgáljuk a 

telefonkészülékek kihelyezését.  
 
Bodor Sándor: a 10 készülékből nem kaphatna egyet a Polgárőrség? Ez a készülék mindig a 

szolgálatban lévő csoportnál lenne, számát, pedig a helyi újságban közzétennénk. A lakosok, 
így könnyebben el tudnának érni bennünket.  

 
Dékány Ferenc: ez szintén megoldható, hiszen a készülékeket az önkormányzat kapta, ő gon-

doskodik a telefonok kihelyezéséről. Nincs akadálya annak, hogy egy készüléket a Polgárőr-
ség kapjon.     

 
Csankovszki Tibor: a szolgálati idő áltatalában 22 órától 2 óráig, illetve 23 órától 3 óráig tart. 

Van-e annak akadálya, hogy a fent említett időponthoz képest a csoport később áll szolgálat-
ba, és annyival később fejezi be? Pl. 24 órától 4 óráig.  

 
Rigó Imre: nagyon örülnék, ha lenne olyan csoport, aki ilyen feltételekkel vállalna szolgálatot. 

Akár 1,30-tól 4,00 óráig is tarthatna a szolgálat, hiszen ez a legkritikusabb időszak. 
 
Csáki Béla:15 éves lesz Fülöpjakabon a Polgárőrség. Működéséhez az állam nem tud támogatást 

adni, de sajnos már az önkormányzat sem. A működéshez szükséges pénzeszközt elsősorban 
pályázatokból, támogatásokból, illetve a tagdíjakból szerzik be.  

 A szervezet hasznosságát szolgálja, hogy több helyi szervezet rendezvényein – a falu érdekeit 
is szem előtt tartva - szolgálatot teljesítenek. Mivel szinte mindannyian polgárőrök vagyunk, 
így nagyon nehéz ezt a munkát értékelni.  

                      
Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
 Ha nincs, térjünk át a Tanyavédelmi szolgálat munkájára. Megkérdezem Dékány Ferencet, 

hogy kíván-e hozzászólni? 
 
Dékány Ferenc: a Rendőrség és a Polgárőrség összefogásának köszönhetően működnek a szol-

gálati telefonok. A készülékek a külterület különböző pontjain vannak telepítve, melyeken 
bármikor segítséget lehet hívni. 

 Jómagam 11 településen látom el a tanyavédelmi szolgálatot. Ez egy kicsit sok, de igyekszem 
mindenkinek megfelelni. Fülöpjakabon 11 alkalommal voltam, és összesen 43 órát töltöttem 
el.    

 
Csáki Béla: jelenleg ki koordinálja a tanyavédelmi szolgálatot.  
 
Dékány Ferenc: a Félegyázi Önkormányzat, valamint Lénárt József koordinálja a tanyavédelmi 

szolgálatot.  
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Csáki Béla: van-e még más kérdés, észrevétel? Szót ejtettünk a rendőrség, a tanyavédelem és a 
polgárőrök munkájáról is. Én úgy gondolom, ha a lakosság látja, hogy a településen (kül- és 
belterületen) a rendőrség, a polgárőrség, a tanyavédelem rendszeresen szolgálatot teljesít, ez 
biztonságérzetet jelent számukra. Elmondhatom azt is, hogy községünk továbbra sem tartozik 
a bűnügyileg fertőzött települések közé.  

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és a 
Tanyavédelmi szolgálat munkájáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul  

 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről, a Polgárőrség és a Tanyavédelmi szol-
gálat munkájáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 

II. NAPIREND: Tájékoztató az FSE működéséről 
 
Csáki Béla: az FSE működéséről szóló tájékoztatót a képviselők megkapták. Megkérdezem Bak-

ró Tibor elnököt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? (2.sz. melléklet)  
 
Bakró Tibor: csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 2008. márciusában az egyesületnek volt 

egy ellenőrzése, amely során jelentősebb hibát nem találtak. A kisebbeket korrigáltuk, és a 
kiegészítésekkel megküldtük a vizsgálati anyagot az illetékes hivatalnak. Reméljük elfogad-
ják.   

 
Csáki Pál: mennyi a játékvezetői díj? 
 
Bakró Tibor: korábban ez úgy működött, hogy a meccs előtt fizettünk a játékvezetőknek kb. 

10.000-15.000,-Ft összegű díjat. Másfél év óta a Bács-Kiskun Megyei Labdarugó Szövetség 
átvette őket alkalmazásba, így azóta nekik fizettünk 2 x 65.000,-Ft-ot.  

 
Polyák Tibor: igen szép összegű pályázati pénzeket nyert az egyesület. Ezt honnan sikerült pá-

lyázni, és milyen célra? 
 
Bakró Tibor: a 2007-es évben 2 x 100.000,-Ft-ot nyertünk az NCA-tól, mely működési célra 

volt felhasználva. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán nyert összeget, pedig 
rendezvényekre, illetve sportszerek beszerzésére fordítottuk 

 
Polyák Tibor: a 2007-es és 2008-as tagdíjbevételeknél igen nagy a különbség. A tagdíjat növel-

tétek, vagy a taglétszám növekedett? 
 
Bakró Tibor: nem emeltük a tagdíjat és a létszám sem növekedett. A nagy különbség abból adó-

dik, hogy 2007-ben a ténylegesen befizetett, a 2008-as évben pedig a tervezett tagdíj szerepel. 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Én azt tapasztalom, hogy az FSE is a többi szervezethez hasonlóan szervezett formában végzi 
a dolgát. Aktívan részt vesznek a községi rendezvényeken, a Szent István Napi megemlékezés 
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megszervezésében. Köszönöm, hogy a szakterületükön kívül eső feladatokba is bekapcsolód-
nak, mint például a kultúra és hagyományápolás területén.    
Megye III-as szinten a foci elsősorban örömfoci, nagyon az önkéntességen alapul és a játéko-
sok nem pénzért játszanak. Minden játékosnak, kinek a munkahelyén, kinek a magángazdasá-
gában megvan a komoly feladata. Köszönjük, hogy a csapat a megye III-as bajnokságokon ak-
tívan részt vesz, öregbíti Fülöpjakab hírnevét.  
 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 

Bakró Tibor: a tájékoztatóban nem szerepel, hogy a 2007/2008-as bajnokságon a 15 csapatból a  
6. helyen végeztünk, a sportszerűségi versenyt pedig megnyertük.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Sportegyesület működéséről szóló tájékoztatót vegye tu-
domásul. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a Fülöpjakabi Sportegyesület működéséről 
szóló tájékoztatót. 
 
 

III. NAPIREND: A köztisztaság és állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosí-
tása 

  
 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen képviselői felvetésként hangzott el, hogy a köztisztaság és 

állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben szabályozzuk a kutyák a számát. Ennek alap-
ján Jegyző Asszony elkészítette a rendelet-tervezetet, melyet az ülés előtt a képviselők is 
megkaptak. Átadom a szót. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: én a rendelet módosításához – tehát a házőrző ebek számának 

korlátozásához - a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének jogászától kértem segítsé-
get. Az ő javaslatai alapján készült el a rendelet-tervezet, amelyet most ismertetném is. (3.sz. 
melléklet) 

 
 Van-e kérdés, észrevétel? Elfogadható, hogy egy ingatlanon maximum 3 eb tartható? 
 
Bodor Sándor: én egyetértek a rendelet-tervezettel, és azzal is, hogy egy ingatlanon maximum 3 

eb tartható.  
 
Bakró Tibor: hasonlóan vélekedem én is.  
 
Polyák Tibor: ebtenyésztő csak az lehet, aki tagja az ebtartók szövetségének? 
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: igen. 
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Polyák Tibor: a jövőben gondolkodni kellene az ebtenyésztők korlátozásáról is. Pl. a tanyaingat-
lanoktól milyen védőtávolságra lehet a kutyatelep. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ennek a felvetésnek szintén alaposan utána kell nézni, ezért ne-

kem az a javaslatom, hogy erre egy későbbi alkalommal térjünk vissza. 
 
Polyák Tibor: rendben.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a köztisztaság és állattartás helyi szabályairól szóló módosított ren-

delet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2008.(VI.18.) sz. rendelete 

A köztisztaság és az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 
11/2003. (07.17.) sz. rendeletének módosításáról 

 
  
 

IV. NAPIREND: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rende-
let módosítása 

  
 
 

Csáki Béla: az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. Átadom 
a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: az SZMSZ módosítására két okból került sor:  

- Eddig a közterület-használat engedélyezése képviselő-testület hatáskörébe tartozott, most 
a módosítással a polgármester hatásköre lenne. Ez azért szükséges, mert egyes esetekben 
pl. lakodalmak alkalmával a kérelem benyújtásának időpontja alig előzi meg a tényleges 
eseményt. A képviselő-testület viszont lehet, hogy csak 3 hét múlva ülésezik, és utólag 
már nagyon formális ezt a határozatot meghozni.  

- A köztisztviselők bizonyos köre vagyonnyilatkozat tételre köteles. Eddig az adóügyi és a 
pénzügyi előadó is tett. A 2007. évi CLII. Tv. 3. §-a viszont  szűkíti a vagyonnyilatkozat 
tételre kötelezettek körét. Ez alapján elegendő a jegyzőnek és a gazdálkodási előadónak 
nyilatkozatot tenni. 

 
Ismertetem a rendelet-tervezetet. (4. sz. melléklet) 
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló mó-

dosított rendelet módosítását. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2008.(VI.18.) sz. rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 
5/2003.(03.27.) sz. rendeletének módosításáról 

 
 

V. NAPIREND: A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
  

Csáki Béla: a közterület-használatról szóló rendelet módosítását a képviselők megkapták. Át-
adom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a rendelet módosítására a következők miatt került sor: 

- A bevezető részben több jogszabályhely szerepelt, de csak az önkormányzati törvényre 
lehet hivatkozni.  

- A rendelet alapján közérdekből a közterület-használat bármikor megszüntethető. Pontosí-
tani kellett azt, hogy mit értünk közérdek alatt.  

- A mentességek és kedvezmények között szerepelt, hogy különös méltánylást érdemlő ese-
tekben mentesség adható. Itt pontosítanunk kellett azt, hogy mit értünk különös méltány-
lás alatt. 

- A rendeletben hatáskör átruházás is történt, hiszen a „képviselő-testület” „polgármesterre” 
változik 

Ismertetem a rendelet-tervezetet. (5.sz. melléklet) 
 
 

Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a közterület-használatról szóló módosított rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2008.(VI.18.) sz. rendelete 

a közterület-használatról szóló módosított 8/2003. (05.22.) sz. rendelet módosításáról 
 

 
V. NAPIREND: Egyebek 

 
1.) 
Csáki Béla: Bertus Erika Kiskunfélegyháza, Holló L. u. 20. I./5. szám alatti lakos azzal a kérés-

sel fordult a képviselő-testülethez, hogy 2008. június 12-től 2008. június 15-ig, lakodalom 
céljára, a Klubház-Teleház udvarára területfoglalási engedélyt kiadni szíveskedjenek.  
A rendeletünkben 20.-Ft/nap/m2 díj van meghatározva. Általában két egész napot szoktunk 
figyelembe venni. 210 m2-es sátort állítanak fel, tehát 8.400.-Ft-ot kell fizetniük. (6. sz. mel-
léklet) 
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 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő Bertus Erika közterület-foglalási engedély kérelmének elfogadását.  
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
78/2008. Kt. számú határozata 
Bertus Erika közterület-használatáról 
 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Bertus Erika Kiskunfélegy-
háza, Holló L. u. 20. I/5. szám alatti lakos számára, hogy 2008. június 12-től 2008. június 15-ig 
családi rendezvény céljára igénybe vegye a Klubház-Teleház udvarát, mint közterületet. A közte-
rület használati díjat 8.400.-Ft összegben állapítja meg.  
Kérelmező 210 m2–es lakodalmi sátor felállítására, és a közterület használatára is jogosult a ren-
dezvény során.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete az idei esztendőben is meg-

szervezi a megyében élő mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő gyermekek nyári 
táborát. A táborozást részben saját forrásból, pályázati pénzekből, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat támogatásából finanszírozzák. Azzal a kéréssel fordulnak a képviselő-
testülethez, hogy a településről táborozó gyermek (Nagy Noémi) költségeihez szíveskedje-
nek 15.000,-Ft támogatást nyújtani. (7. sz. melléklet)0, 

 
 
 Mi a véleményük, javaslatuk? Én javaslom a 15.000,-Ft összegű támogatás biztosítását. 
 
Bodor Sándor: támogatom a 15.000,-Ft összegű támogatás biztosítását. 
 
Cseri József: egyetértek az elhangzott javaslattal. 
 
Polyák Tibor: én is támogatom a 15.000,-Ft összegű támogatást.  
 
Csáki Béla: van-e további javaslat, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 15.000,-Ft összegű támogatás megállapítását. 
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A képviselő-testület 7igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő határo-
zatot hozza: 
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
79/2008. Kt.sz. határozata 
A Magyar Vöröskereszt BKM-i Szervezete részére 
15.000,-Ft összegű támogatás megállapítása 
 

 H A T Á R O Z A T  
  
Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
részére 15.000,-Ft összegű támogatást biztosít. Ezen összeggel a táborozó gyermek - Nagy Noé-
mi – költségeihez kíván hozzájárulni.   
 
A támogatást az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés terhére a szociális 
kiadásokból biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások: 

- Az elmúlt testületi ülésen a képviselők támogatták az ingyenes szív- és érrendszeri vizs-
gálatra a pályázat benyújtását. Sajnos pályázatunk nem nyert. 

- A CÉDE pályázat szintén benyújtásra került, befogadták, de sajnos eredményt még nem 
tudunk.  

- A BKM-i Önkormányzathoz rendezvény-pályázatra benyújtott pályázatunkat is befogad-
ták, de hivatalos eredményt még nem tudunk.  

- Bozótirtó beszerzésére 212.640,-Ft-ot nyertünk. Ezen az összegen két gépet vásároltunk. 
- A LEADER program keretében a szabadidőközpont kialakítására kívánunk pályázatot be-

nyújtani. A Templom felújításra árajánlatot kértünk, a faluközpont, illetve szabadidőpark 
kialakítása ügyében tárgyalások folynak. Konkrét elképzeléssel, illetve ajánlattal még 
nem rendelkezem.  

- A Katona József Megyei Könyvtár igazgató asszonya felhívta a figyelmünket az „Integ-
rált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) működtetésére, illetve kialakítására való jogo-
sultság elnyerésére” című pályázati felhívásra. Röviden ismertetem a pályázati útmutatót. 
Mi a véleményük, javaslatuk? (6.sz. melléklet) 

 
A képviselő-testület minden tagja úgy nyilatkozott, hogy anyagi okok miatt nem kíván foglalkoz-
ni az „Integrált közösségi és szolgáltató tér működtetésére, illetve kialakítására való jogosultság 
elnyerésére” vonatkozó pályázati kiírással.  
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VI. NAPIREND: Interpelláció 
 

1.) 
Bodor Sándor: a rendőrségi tájékoztató napirendjénél már jeleztük, hogy a helyiségjelző tábla 

előtt egy 60 km/óra sebességkorlátozó táblát mindenképpen ki kell tenni.  
 
Csáki Béla: ez ügyben intézkedni fogok. 
 
2.) 
Szénási Zoltánné: Kunszállás és Bugac községekkel közösen jelezni kellene a MÁV felé, hogy a 

reggeli órákban sokszor 15 – 20 percet is várni kell a sorompónál. 2-3 vonatot is elengednek 
és csak utána vált át a lámpa. 

 
Csáki Béla: ezt én is többször tapasztaltam már. A felvetett problémát jelezzük az érintettek felé. 
 
 
3.) 
Csankovszki Tibor: a 34-es dűlőben a kukás konténerek körül továbbra is áldatlan állapotok 

vannak. A hétfői ürítési napokon már délutánra tele van a konténer. 
 
Csáki Béla: a hulladékszállításban hamarosan változás lesz, hiszen elkészült a Felgyői Hulladék-

lerakó. Talán, ha áttérünk a heti szállításra, akkor az említett probléma is mérséklődni fog.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 

Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szakmai elismerésekről 
szóló döntéseket zárt ülés keretében tárgyaljuk.  
 
 
 

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


