
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, 

Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Alács Gyuláné, kistérségi belső ellenőr-vezető 
 Szekeresné Szabó Mária védőnő, 
 Dr. Jakab Tibor háziorvos, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 

 
1./  Közmeghallgatás 
 
2./   A 2010. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
  Előadó: Jegyző, Alács Gyuláné 
 
3./   A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása.  
  Előadó: Háziorvos, Fogorvosnő, Védőnő, 
 
4./   Egyebek 

    Előadó: Polgármester 
 
  5./   Kérdések, interpellációk 
 

 6./  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 
került sor az összehívásra. Cseri József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt 
venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és jegyzőkönyv-
vezetőnek Mikesné Pöszmet Editet felkérni.     

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

I.  NAPIREND:   Közmeghallgatás 
 

Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek 
évenként egyszer közmeghallgatást kell tartania. Sajnos községünkben az évek tapasztala-
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tai azt mutatják, hogy a közmeghallgatás nem vált hagyománnyá, így e napirendi pontunk 
érdektelenség miatt elmarad.  

 
 

II.  NAPIREND:   A 2010. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
 
Csáki Béla: az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervéről készült előterjesztést a 

képviselők megkapták. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Csankovszki Tibor: ennek az ellenőrzésnek a célja, nem a szankciókra épül, hanem inkább 

az esetleges hibák helyretételére? 
 
Alács Gyuláné: igen. A belső ellenőrzés elsődleges feladata, hogy a vezetés munkáját segítse, 

feltárja a folyamatban rejlő hiányosságokat. Ha esetlegesen a normatívák lehívása nem 
úgy történik, ahogy kell, akkor azt mindenképpen korrigálni kell. Pl. lemondással, vagy 
esetleg plusz normatíva lehívásával stb. 

 
Csáki Béla: a belső ellenőrzési feladatokat Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el. 

A belső elllenőrzési tervkészítési kötelezettséget törvény írja elő, amely meghatározza a 
belső ellenőrzési vezető, valamint a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a képviselő-
testület feladatát. Mint már elhangzott ennek elsődleges célja a hiányosságok feltárása, il-
letve kiküszöbölése. 

 
 Van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervéről készült 

előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
149/2009. sz. határozata 
2010. évi belső ellenőrzési terv 

HATÁROZAT 
 
Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó belső ellenőr-
zési tervet jóváhagyja. 
 
Felelős: Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző 
Határidő: 2009.10.21. 
 
 

III.  NAPIREND: A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátása.  
 
 
Csáki Béla: a település lakosságának háziorvosi, védőnői és fogászati ellátásáról szóló be-

számolót a képviselők megkapták.(2.sz. melléklet)  Dr. Czabán Edit fogorvosnő jelezte, 
hogy elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Elsőként a háziorvosi ellátásról 
készült anyagot tárgyaljuk. Van-e kérdés, észrevétel? 
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Bodor Sándor: a betegforgalom 2008-ban 4728 volt, 2009. szeptemberéig, pedig 6626. Ez 
közel 2000 fős növekedést jelent. Ennek mi az oka? 

 
Dr. Jakab Tibor: általában nyáron van egy kis „holt szezon”, amikor alig, alig van beteg. Az 

idén azonban ez elmaradt, folyamatos volt a betegforgalom, továbbá minden szakorvosi 
vizsgálathoz is beutaló szükséges.  

 
Szénási Zoltánné: a beszámolóban szerepel, hogy a kiskunfélegyházi kórházban szinte min-

den osztály megszűnik. Ezt követően az ellátás automatikus Kecskeméten fog történni, 
vagy választhatnak a betegek? 

 
Dr. Jakab Tibor: a félegyházi szolgáltatásokat a Kecskeméti kórház veszi át, de természete-

sen a szabad kórház választás joga továbbra is megmarad.  
 
Polyák Tibor: hány hónapra lehet gyógyszert felíratni? 
 
Dr. Jakab Tibor: a gyógyszert egy hónapra lehet felíratni, de a vény 3 hónapig kiváltható. 
 
Csankovszki Tibor: mit jelent az 1 napos sebészet? 
 
Dr. Jakab Tibor: ez annyit jelent, hogy a beteget – az előzetes vizsgálatok elvégzése után - 

megműtik és még aznap haza is mehet.  
 
Csáki Béla: a járóbetegellátás továbbra is Félegyházán marad? 
 
Szekeresné Szabó Mária: igen a járóbetegellátás Félegyházán marad, sőt egy értekezleten 

elhangzott az is, hogy a rehabilitációs kórházzá való alakítás során törekednek arra, hogy 
minél több osztály valamilyen szinten megmaradjon. (belgyógyászat, gyerekgyógyászat) 

 
Csáki Béla: a rendelőbe megérkezett-e a H1N1 védőoltás? Van-e olyan, aki már fel is vette? 

Kiknek jár az ingyenes védőoltás? 
 
Dr. Jakab Tibor: igen megérkezett az oltóanyag, mindenki egyénileg dönti el, hogy melyik 

védőoltást kéri. Ez idáig 25 személyt oltottam be, ezek a személyek a hagyományos védő-
oltást is felvették.   

 A 60 év felettiek, a 18 év alattiak és a krónikus betegségben szenvedők kapják meg in-
gyenesen a védőoltást. Gyermekek esetében a szülő beleegyező nyilatkozata is szükséges.  

 
Csáki Béla: a háziorvosi munkához kapcsolódóan van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Az elmúlt évek azt mutatják, hogy a több éve tartó un. egészségügyi reformnak elsősorban 
az árnyoldalait tapasztalják az egészségügyben dolgozók és betegek is. A kedvezőtlen 
helyzet ellenére kötelező feladatunkat el kell látni, függetlenül attól, hogy a finanszírozás-
ban is problémák voltak. Elmondható azonban, hogy a negatívumok ellenére Fülöpjaka-
bon zavartalan volt a háziorvosi ellátás, a beérkező esetleges panaszokat pedig a Doktor 
Úrral tisztáztuk.  

 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan, az ügyeleti ellátásban kedvező változás nem történt. To-

vábbra is többször volt panasz az ellátás színvonalára, a barátságtalan fogadtatásra.  
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Térjünk át a fogorvosi beszámoló tárgyalására. A Doktornő jelezte, hogy nem tud az ülé-
sen részt venni. A felmerült kérdéseket természetesen továbbítani fogom, és a következő 
ülésen tájékoztatom a képviselőket.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt a védőnői beszámoló tárgyalására kerül sor. Megkérde-
zem Szekeresné Szabó Mária védőnőt, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni?  

 
Szekeresné Szabó Mária: annyiban szeretném az anyagot kiegészíteni, hogy szeptembertől 

megszűnt az óvodában a szűrővizsgálat. A jövőben a szülőknek kell a gyermekeket a terü-
letileg illetékes védőnőhöz elvinni. Erről a szülőket az óvodai szülő értekezleten tájékoz-
tattam. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal jobb a szülő jelenlétében történő 
szűrés, mert így jobban szembesülnek a gyermek pozitív vagy negatív fejlődésével.  

 
 Az iskolai szűrésben változás nem történt, maradt minden a régiben.  
 
Polyák Tibor: az óvodai szűrővizsgálatok mire terjednek ki? 
 
Szekeresné Szabó Mária: látás, hallás vizsgálat, mozgásszervi vizsgálat, testsúly, magasság, 

vérnyomás mérése stb. Tehát egy általános vizsgálat keretében történik a szűrés.  
 
Csankovszki Tibor: a babamasszázs tanfolyamon milyen célú masszázst tanultak a szülők? 
 
Szekeresné Szabó Mária: ez egy általános baba-mama kapcsolatot erősítő masszázs volt, 

amelyet egyaránt élveztek a babák és a mamák.  
 
Polyák Tibor: milyen lesz 2009-ben a születések aránya? 
 
Szekeresné Szabó Mária: ugyanilyen, mint most.  
  
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 

 
Összességében elmondhatom, hogy a védőnő munkájával a lakosság is, és az intézmény-
vezetők is elégedettek. Szót tud váltani a problémás helyeken, ismeri azokat a családokat, 
ahová többször ki kell látogatni. Köszönjük lelkiismeretes munkáját. 

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

sáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
150/2009. Kt.sz. határozata 
A település lakosságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői 
ellátásáról szóló beszámoló elfogadás 
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H A T Á R O Z A T  
 

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

 
 
Csáki Pál képviselő távozott az ülésről. 
 
 

IV.  NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: a Jakabi hegyi lakosok azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy az 

általuk lakott dűlőúton a közvilágítást szíveskedjenek megvalósítani. Ismertetem a kérel-
met. Mi a vélemény, javaslat? 

 
Polyák Tibor: én kizártnak tartom, hogy ezt meg tudjuk valósítani, de egy árajánlatot min-

denképpen kellene kérni. 
 
Bodor Sándor: nekem is ez a véleményem. Kérjünk árajánlatot és ennek ismerete után dönt-

sük a kérdésben.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
A képviselő-testület minden tagja egyetért azzal, hogy a közvilágítás kiépítésére árajánlatot 
kér, és ezt követően dönt a kérelemben foglaltakról.  
 
 
2.) 
Csáki Béla: Takács Zoltán Fülöpjakabi körzeti megbízott azzal a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy a szolgálati gépkocsi üzemanyag költségéhez anyagi támogatást biztosí-
tani szíveskedjenek. Kunszállás Község Önkormányzata már biztosított erre az évre egy 
kisebb összeget. Mi a vélemény, javaslat? 

 
 Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy pénzügyileg közvetlenül nem adhatunk tá-

mogatást, ha a képviselő-testület hozzájárul a támogatáshoz, akkor erre megoldást kell ta-
lálni.  

 
Bodor Sándor: én javasolnék kisebb összegű támogatást. Ha pénzügyileg ebben a formában 

nem lehet megoldani, akkor utasítsuk el a jelenlegi kérelmet, a kifizetésre pedig találjunk 
valamilyen megoldást.  

 
A képviselő-testület minden tagja egyetértett Bodor Sándor képviselő javaslatával. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő Takács Zoltán körzeti megbízott kérelmének elutasítá-

sát.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
151/2009. Kt.sz. határozata 
Takács Zoltán körzeti megbízott  
kérelmének elutasítása 

H A T Á R O Z A T  
 

Az önkormányzat képviselő-testülete Takács Zoltán körzeti megbízott – üzemanyag 
költség hozzájárulására irányuló – kérelmét elutasítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a Fülöpjakabi Gyermekekért Ala-

pítvány Szabadidő Park kialakítására benyújtott pályázata sikeres lett, az igényelt támoga-
tást elnyerték. Első lépésben a növényzet őszi ültetését kezdjük meg, beszerzésük már fo-
lyamatban van. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő területbe „beékelődik” egy 5713 m2 nagyságú ma-
gánterület, egy osztatlan közös tulajdon, mely a Dinnyés család 5 tagjának a nevén szere-
pel. Ez a beékelődött terület felszabdalja az önkormányzat területét, ezért levélben felke-
restem az érintetteket és tájékoztattam arról, hogy az önkormányzat a helyben kialakult 
föld árakon megvásárolná a területet. E kérdésben egyenlőre még megegyezés nem szüle-
tett.    
 

 
  
4.) 
Csáki Béla: kiírásra került az ÚMVP LEADER IV. tengelye. A nonprofit szervezeteknél ön-

erőt nem kell biztosítani, tehát a támogatás mértéke bruttó 100 %, de utófinanszírozásos. 
A civil szervezetek úgy nyilatkoztak, hogy szeretnék a pályázatokat benyújtani, de előre 
nem tudják az összeget megfinanszírozni. Megoldás az lehetne, hogy az önkormányzat si-
keres pályázat esetén megelőlegezi a támogatást, elszámoláskor pedig a civil szervezetek 
visszaadják az önkormányzatnak. Ezt egy együttműködési megállapodásba foglalnánk be-
le. 

 
 Pályázni a következőkre lehet: 
 - LEADER közösségi célú fejlesztés. Bűnmegelőzés és tanyavédelem. Elnyerhető maxi-

mum támogatás 1.200.000,-Ft. Ezzel a lehetősséggel a Polgárőr szervezetek élhetnek. Tér-
figyelő- és rendszámfelismerő  rendszerre kíván pályázatot benyújtani.  

 - LEADER közösségi célú fejlesztés, sport létesítmények. Elnyerhető maximum támoga-
tás 4.667.250,-Ft. Erre az FSE – öltöző és csoportos vizesblokk kialakítására, felújítására - 
kíván pályázatot benyújtani. 

 - LEADER közösségi célú fejlesztés, civil szféra. Elnyerhető maximális támogatás 
800.100,-Ft. Ennek keretében az Alfa ’94 Szabadidős Klub a Klubház-Teleház hőszigete-
lésére és ablakcserére kíván pályázatot benyújtani. 
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 - LEADER rendezvények. Elnyerhető maximális támogatás 533.400,-Ft. Erre az önkor-
mányzat kíván pályázatot benyújtani, a jövő évi Falunap megszervezésére. Ez esetben 
azonban önerőt is kell biztosítani.  

 
 Ismertetem a határozat-tervezeteket. 
 
 Mi a képviselő-testület véleménye, javaslata? 
 
A képviselő-testület minden tagja támogatja a pályázatok benyújtását és az együttműködési 
megállapodások aláírását. 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Polgárőr Közhasznú Egyesületre vonatkozó határo-

zat-tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő ha-
tározatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
152/2009. Kt.sz. határozata 
Bűnmegelőzés és tanyavédelem  
Fejlesztésére pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 122/2009. (IX. 17.) FVM rende-

let az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégi-
ák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások Közösségi célú fejlesz-
tés jogcím alapján a Bűnmegelőzés és tanyavédelem megnevezésű 013 975 azonosító 
számú fejlesztés megvalósításával egyetért. 

 
2.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő- testülete a fejlesztés megvalósítása érdeké-

ben jóváhagyja a Fülöpjakabi Polgárőrség Közhasznú Egyesülettel / képviseli: Rigó Imre 
elnök/ kötött Együttműködési megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert az Önkor-
mányzat részéről annak aláírásra. 

 
 
3.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fejlesztés az 

Önkormányzat előfinanszírozásával valósul meg. Felhatalmazza a Polgármestert a Polgár-
őr Közhasznú Egyesülettel kötendő Finanszírozási megállapodás megkötésére. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. november 15. 

 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Fülöpjakabi Sportegyesületre vonatkozó határozat-

tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő ha-
tározatot hozza:  
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Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
153/2009. Kt.sz. határozata 
Sportlétesítmények kialakítására,  
korszerűsítésére pályázat benyújtása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
2.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 122/2009. (IX. 17.) FVM ren-

delet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások Közösségi célú fej-
lesztés jogcím alapján a Sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése elnevezésű            
1 013 982 azonosító számú fejlesztés megvalósításával egyetért. 

 
2.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő- testülete a fejlesztés megvalósítása érdeké-

ben jóváhagyja a Fülöpjakabi Sportegyesülettel / képviseli: Bakró Tibor elnök/ kötött 
Együttműködési megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat részéről 
annak aláírásra. 

 
3.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés helyszínéül szolgáló 

Fülöpjakab 721 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosaként hozzájárul a tulajdonában lévő 
ingatlanon a fejlesztés megvalósításához. 

 
4.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a fejlesztés az 

Önkormányzat előfinanszírozásával valósul meg. Felhatalmazza a Polgármestert a Fülöp-
jakabi Sportegyesülettel kötendő Finanszírozási megállapodás megkötésére. 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő:2009. november 15. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő az Alfa ’94. Szabadidős Klubra vonatkozó határozat-

tervezet elfogadását.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő ha-
tározatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
154/2009. Kt.sz. határozata 
Civil szféra fejlesztésére pályázat benyújtása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 122/2009. (IX. 17.) FVM rende-

let az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégi-
ák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások Közösségi célú fejlesz-
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tés jogcím alapján a Civil szféra fejlesztése megnevezésű 1 013 999  azonosító számú fej-
lesztés megvalósításával egyetért. 

 
2.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a fejlesztés megvalósítása érdek-

ében jóváhagyja az Alfa 94 Szabadidős Klubbal / képviseli: Szénási Zoltán klubvezető/ 
kötött Együttműködési megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat 
részéről annak aláírásra. 

 
3.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés helyszínéül szolgáló 

Fülöpjakab 740 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosaként hozzájárul a tulajdonában lévő 
ingatlanon a fejlesztés megvalósításához. 

 
4.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a        fejlesz-

tés az Önkormányzat előfinanszírozásával valósul meg. Felhatalmazza a Polgármestert az 
Alfa 94 Szabadidős Klubbal kötendő Finanszírozási megállapodás megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. november 15. 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a LEADER rendezvények támogatására pályázat be-

nyújtását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
155/2009. Kt.sz. határozata 
Falunapi rendezvényre pályázat 
benyújtása                                               H A T Á R O Z A T  
 
1.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkor-

mányzat pályázatot nyújtson be a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatások rendezvény jogcím alapján a  LEADER rendez-
vények elnevezésű  1 013 968 azonosító számú célterületre. 

 
2.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER rendezvény megneve-

zésű fejlesztés megvalósításával egyetért. 
 
3.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a tervezett fejlesztés megvalósítá-

sához 133 350 forint önrészt biztosít 2010. évi költségvetése terhére, mely előirányzat a 
fejlesztés általános forgalmi adó vonzata. 

 
4.) Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósítása érdeké-

ben jóváhagyja a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvánnyal, a Zöld Szem Alapítvánnyal, az 
Őszidő Nyugdíjas Klubbal, az Alfa ’94. Szabadidős Klubbal, Nemes Mátyás Tibor, Csá-
nyi Istvánné ifj. Gyöngyösi Sándor, és Surján Lukács biotermelőkkel kötött Együttműkö-
dési megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat részéről azok aláírá-
sára.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. november 15. 
 
 
 V. NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
 
Kérdés, interpelláció az ülésen nem hangzott el.  
 
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  
 


