
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Fülöpjakabon a Teleházban 2013. március 4-én, 1700 órai kezdettel megtartott 
falugyűlésről.  
 
 
Jelen vannak:  Csáki Béla polgármester 

                           Hegedűs Gáborné megbízott címzetes főjegyző 
                          Polyák Tibor, Seres István, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:   Fülöpjakab lakossága részéről kb. 50 fő, 
 Ádám Tibor tagintézmény-vezető, 
 Nagy Erika óvodavezető, 
 Takács Zoltán körzeti megbízott és polgárőr vezető, 
 Gyulai László falugazdász 
 Molnár József Kiskunfélegyháza Város Földhivatalának vezetője.  
 
 
Napirend: 

 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről, és a 2013. évi tervekről, 

elképzelésekről 
                              
 2./   Egyéb kérdések, javaslatok 
 
 
Csáki Béla: köszönti a falugyűlésen megjelenteket, majd a gyűlést megnyitja. 

 
 

I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről, és a 2013. 
évi tervekről, elképzelésekről 

 
Csáki Béla: az I. napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék adni a 2012. évi 

tevékenységről, valamint a 2013. évi terveinkről, elképzelésekről.  
 
 
Képviselő-testület: 
 
Testületi ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el, a tervezett 14 ülés mellett volt 3 
rendkívüli is. A testület munkáját két bizottságunk a szociális- és egészségügyi bizottság (9 
ülés), amely minden ülés előtt tanácskozik, a másik pedig a pénzügyi- és településfejlesztési 
bizottság (5 ülés), amely szükség szerint ül össze. Egy képviselő társunk a múlt év végével 
befejezte képviselő munkáját, hiszen egy évig nem vett részt a munkában, így a választásokon 
a soron következő, legtöbb mandátumot kapott személy lesz a következő képviselői tag, 
amelyre a márciusi testületi ülésen kerül majd sor.  
 
 



Polgármesteri Hivatal 
 
A múlt évben már teljesen külön vált a polgármesteri hivatal és az önkormányzat. A hivatali 
dolgozók létszáma annyiban változott, hogy két kolleganő ment el tőlünk, de két fiatal 
kolleganő segít minket az ő munkájukban. A járások kialakításával bekövetkezett változások 
is érintenek minket, hiszen a jegyző asszony státuszát elvitte a járás, így 2013. január 1-jétől 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet ott folytatja további munkáját. Így a jegyzői feladatokat Hegedűs 
Gáborné megbízott főjegyző asszony látja el Fülöpjakabon. Munkájukat pontosan, tudásuknak 
megfelelően végzik. Nagyon sok egyéb, nem a munkakörükhöz tartozó feladatot is ellátnak 
pl. pályázatírás, rendezvények lebonyolításában való részvétel stb.  
A rendkívül sok jogszabályváltozás plusz feladatokat ró a kollégákra, és ez csak tovább 
nehezíti munkájukat. Én úgy érzem, a kollégák jól végzik a munkájukat, megtalálják az 
ügyfelekkel a közös hangnemet.  
 
 
Általános Iskola és Óvoda 
 
 
A Jakabszállással létrehozott társulás jól működik, az irányítását a 3-3 főből álló Társulási 
Tanács végzi. Kezdetben a társulások normatívája igen jó volt, mára viszont az oktatás 
finanszírozása folyamatosan csökken.  
Sok pályázaton el tudtak indulni, amit egyedül nem tudtak volna megvalósítani. Sok 
pályázatot meg is nyertek, amelyek a gyermekek javát szolgálták (pl. iskolai kirándulások, 
szakkörök, stb.).  
2013. január 1-jétől az oktatás állami feladat lett, megszűnt, mint kötelező önkormányzati 
feladat, és Klebersberg Intézményfenntartó Központ nevű országos szervezetnek vannak helyi 
tankerületei.  
Az óvoda is részese volt ezeknek a pályázatoknak.  
 
 
Egészségügy és szociális ellátás 
 
Az egészségügy kötelező feladat, amely önkormányzati hatáskörbe tartozik. Az orvosi 
rendelő felszereltsége a feltételeknek megfelel, igyekszünk az eszközöket pótolni, illetve 
szinten tartani. Személyi változás nem történt. 
A képviselő-testület döntése alapján 2011. január 1-jétől a központi háziorvosi ügyeleti 
ellátást Kecskemét végzi. Tudomásunk szerint az ellátás színvonalával elégedettek a lakosok.  
 
A közfoglalkoztatási program keretében közel 30 ember volt foglalkoztatva. Nagyon fontos a 
nagy tanyavilágra való tekintettel Fülöpjakabon a két tanyagondnok munkája. A szociális 
étkeztetés, illetve a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat maradt.  
 
 
Egészséges ivóvíz biztosítása 
 
Az egészséges ivóvíz-ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak, így kötelező biztosítani a 
megfelelő határértékekkel rendelkező ivóvizet, de ebben a szolgáltatónk a Bácsvíz Zrt. van a 
segítségünkre a lajtos kocsiról történő ellátással. A Közösségi Ház udvarán elérhető hétfőn és 
szerdán 9-től 15 óráig, pénteken pedig 9-től 13 óráig. Személyenként 5 l/fő vízvételre van 
lehetősége a lakosságnak. A gyermekintézményeinkben innen biztosítjuk az ivóvizet. 2012. 



december 26-a óta Fülöpjakabon a víz nem felel meg az előírásoknak, de ez nem azt jelenti, 
hogy mérgező a vizünk, csak magas a vastartalma. Vizünk vastartalma és arzéntartalma 
továbbra is a kritikus határnál van. A megoldást a második félévben megépülő 
Kiskunfélegyházáról induló távvezeték fogja jelenteni. Ezzel megépül egy 50 m3-es magas 
tározó is. A több mint 100 milliós költségeket az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja.  
 
 
Város- és községgazdálkodás 
 
Hulladékkezelés: 
 
A hulladékszállítást 2008. októbere óta a Csongrádi Városi Víz- és Kommunális Kft. végzi. A 
szolgáltatással nem vagyunk megelégedve, több esetben történt már nézeteltérés a 
szolgáltatóval szemben. Továbbra is egy évben egy lomtalanítás ingyen van, melyek az 
időpontjáról majd még a képviselő – testület tárgyalni, majd pedig dönteni fog.  
 
Földutak karbantartása 
 
Sajnos nem tudjuk mindig, maradéktalanul megoldani a földútjavítást, illetve a hóeltakarítást. 
Tudom, hogy a lakosság nem mindig elégedett, de ennek nem csak anyagi okai vannak, 
hanem sokszor az időjárás sem engedi a javításokat elvégezni.     
 
Temető üzemeltetése 
 
A temető egyházi tulajdonú, de az önkormányzat kezelésében van, gondozását továbbra is 
közhasznú munkásokkal oldjuk meg.  
 
 
Falunap 
 
Az elmúlt év legnagyobb rendezvénye a nyár elején megtartott ÖKO Falunap volt. Köszönöm 
a lebonyolításban résztvevő személyeknek és szervezeteknek a munkáját. Szeretnénk ezt a 
rendezvényt 2013-ban is megszervezni.  
 
 
Hasznosítás 
 
2012-ben az önkormányzati földterület egy részébe burgonyát ültettünk, a gondozását, illetve 
felszedését közmunkások végezték. A krumpli nagy részét a helyi konyhának értékesítettük, 
de a falu lakossága is szép számmal vásárolt belőle. Ezt a hagyományt az idén is szeretnénk 
folytatni. 
 
 
Civil szervezetek 
 
Sajnos az elmúlt években az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudta anyagilag 
támogatni a civil szervezeteket, ennek ellenére a községi rendezvényeken aktívan részt vettek. 
A képviselő-testület nevében is szeretném megköszönni a munkájukat.  
 
 



2012. évi beruházások, pályázatok: 
 

- Az FSE pályázott a sportöltöző felújítására, melynek összege 4,6 millió forint volt. Ez 
megvalósult.  

- Az IKSZT rész teljes felújításra került, és még a tető cseréjére is volt lehetőség. 
Mindkét teret korszerű fűtéssel láttuk el.  

- Jelentős volt a közel 30 millió forintos építő munka is, melyet a Bács - Ép Generál Kft. 
végzett el. 

- A könyvtár berendezésében a megyei Katona József Könyvtár volt nagy segítségünkre.  
 
 
2013. évi tervek, elképzelések: 
 
A költségvetésünket jelentős mértékben csökkentették, tehát nehéz feladat volt ezt most 
nekünk elkészíteni. Sok feladatot elvitt az állam az önkormányzattól, bár jöttek helyette 
számunkra több, új feladatok is (pl. szakhatósági állásfoglalás, amit eddig az építésügy 
feladata volt). A gépjárműadó az önkormányzat számára jelentős bevétel volt, de ennek a 
60%-át az állam átvette tőlünk. Semmi plusz feladatra nem marad pénzünk, még arra sem, 
amit eddig támogatni tudtunk. Nagyon nehéz összeegyeztetnünk a bevétel – kiadás oldalt.  
A hivatali munka érdemben folytatódik tovább, tehát a legalapvetőbb feladatokat mi helyben 
szerettük volna intézni, így megmarad az adóügy, az igazgatás, a gazdálkodás, a pénzügy, 
illetve a szociális ügyek intézése is. Ezek ellátásához a hivatalnak legalább 4 főre szüksége 
van, hogy ez tudjon működni, de az állam ebből csak 3 főt finanszíroz, tehát a 4. embert a 
saját bevételeinkből kell finanszírozni. Így indultunk neki a 2013-as évi költségvetésnek.  
Csináljuk tovább, és megpróbálunk mindent megoldani! 
 
2012- augusztusában jeleztük Jakabszállásnak a velük való csatlakozás lehetőségét, de a 
Közös Hivatal kialakítása mégsem úgy valósult meg, ahogyan azt a település szerette volna. 
Jakabszállás is látta, ha ez a társulás jött volna létre, gazdaságilag egyik településnek sem lett 
volna előnyös, hiszen mindenképpen elesett volna Jakabszállás is 1 főtől, vagyis 4,5 millió 
forinttól. Mivel Fülöpjakab nem tudta volna ezt az összeget Jakabszállásnak biztosítani, így a 
képviselő – testület tanakodva is, de a kényszerhelyzetet is figyelembe véve végül Kunszállás 
mellett döntött. A jegyzői munka elvégzésére dr. Bóna Csaba, Kunszállás község jegyzője 
kapott megbízatást. Fülöpjakab Önkormányzatának a neve az lesz, hogy Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal Fülöpjakabi Kirendeltsége, tehát kirendeltségként fogunk tovább 
működni. Az önkormányzatok önállóan fognak működni tovább, önálló képviselő – testületet 
választanak a települések, önálló polgármesterrel.  
 
Fülöpjakabon van 2 utca, mely kívül esik a belterületi határon, hiszen a helységjelző tábla 
bentebb került. A gond ezzel az, hogy ott nincs sem járda, sem közvilágítás, de ezzel 
kapcsolatosan már beszéltünk a közútkezelővel. A közvilágítást tehát megrendeltük, ami 8 
lámpatest felszerelését jelenti, ez közel 1 millió forintba fog kerülni, és ez áprilisban meg is 
fog történni.  
 
A tanyaprogramban indulhattak az önkormányzatok, és az egyik téma a tanyagondnoki 
szolgálatok fejlesztése, amelyben téli gumit szereztünk be, a Fiat tanyagondnoki autón egy 
teljes váltócsere történt, illetve kisebb eszközöket szereztünk be.  
Az önkormányzat pályázott Fülöpjakabon két villany nélküli tanya ú.n. szigetüzemű 
napelemes ellátására. 14 db solar panel, amely akkumulátorokba termeli az áramot, és ez 
alakul át árammá. Ennek a pályázati összegnek a teljes összege nettó 5,6 millió forint, 



melynek az önrészét is a tanyatulajdonosoknak kell majd megfizetni. Ez a pályázat április 
végéig meg fog valósulni.  
A KEOP-5.5.0/B épületenergetikai fejlesztések című pályázatunkat befogadták. Fülöpjakabon 
az intézményeket próbáltuk felújítani, fejleszteni, de a hivatal kimaradt, így adódott egy 18,6 
millió forint összegű pályázati lehetőségünk, melynek az önrésze 15%. Ebben benne van a 
nyílászáró csere, az épület szigetelése, korszerű kondenzációs fűtés, illetve 
energiatakarékosság szempontjából egy 7 KW-os, napelemes villamos energiatermelés.  
Az IKSZT egy TÁMOP-os pályázatot nyújtott be, amelynek nincs önereje, csak meg kell 
valósítani az előírt programokat. Mindkét pályázatról egy nyilatkozat kaptunk, vagyis egy 
befogadó levelet, ami azt jelenti, hogy a pályázatainkat befogadták.  
 
Csáki Béla: ennyit szerettem volna elmondani, ha bárkinek bármilyen kérdése van, szívesen 

válaszolok.  
 
Lantos Jánosné: azt szeretném kérdezni, hogy a temetőben lévő fakivágással kapcsolatban 

kitől kell engedélyt kérni vagy ki felé kell ezt jelezni, mert már nagyon rá van hajolva a 
sírra egy fa, félek, vihar esetén nehogy kárt okozzon? 

 
Csáki Béla: keresni kell egy időpontot, és együtt kell megnéznünk, majd ezt követően, ha 

indokolt, akkor a plébános úrral is egyeztetni kell.  
 
Polyák Tiborné: azt szeretném kérdezni, hogy az egészségügyi ellátásban csak az ügyeletre 

vonatkozik, hogy Kecskemétre tartozunk, vagy minden másra is? 
 
Csáki Béla: nem, ez csak a központi orvosi ügyeletre vonatkozik, mert az egyéb egészségügyi 

ellátási területek nem változtak meg.  
 
Csendes Imréné: a Hírvivőben olvastam, hogy meg fognak változni az utcanevek. Meg 

szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ezt ki fogja eldönteni, vagy az utcában 
lakók eldönthetik, hogy mi legyen az új utcanév?  

 
Csáki Béla: az utcalakóktól javaslatokat, véleményeket kérünk, de ez teljes mértékben a 

képviselő – testület kompetenciája, vagyis a testület hatáskörébe tartozik, így a végső 
döntés az ő kezükben lesz. Ezt törvényben hozta a kormány, hogy „közterület, 
közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. század önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, 
illetve olyan kifejezést, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre 
közvetlenül utal”. Az utcanévváltozást a lakóknak a személyi okmányaikban is ki kell 
javíttatniuk (okmányt kell cserélni), ennek költségeit ebben az évben az állam viseli, 
vagyis illetékmentes.  

 
Bodor Sándor: a cégeknek is illetékmentes? 
 
Csáki Béla: elképzelhető, hogy azoknak nem, mivel ott cégbírósági bejegyzésről, 

bejelentésről van szó.  
 
Kovács Zsolt: azt szeretném kérdezni, hogy mivel Kunszállással történt meg a társulás, az 

iskolánál lesz-e valami változás? Tehát pl. kevesebben lesznek-e, vagy megszűnik-e? 
 



Csáki Béla: az iskola teljesen állami fenntartásba került. Az iskolai körzethatárok úgy 
alakultak, hogy az egyik település közigazgatási területe az iskola körzethatár. Ebbe 
egyik település sem szólhat bele, majd az állam dönti el, hogy a továbbiakban mi lesz. 
Bármi előfordulhat, semmi biztosat nem tudok mondani. Kunszállással semmiféle 
összefüggésben nincs.  

 
Bodor Sándor: okmányirodailag hova tartozunk? 
 
Hegedűs Gáborné: véleményem szerint Kiskunfélegyházához, de okmányirodába bárhová el 

lehet menni.  
 
Szénási Zoltán: a lakcím igazolással kapcsolatos ügyek annyiban változtak, hogy hétfőn 

délelőttönként itt van az ügysegéd asszony, nála le lehet adni a bejelentő lapot, de 
akinek sürgősebb, annak be kell mennie Kecskemétre a Járási Okmányirodába, és ott 
rögtön megcsinálják.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 

II. NAPIREND: Egyebek 
 
Csáki Béla: köszöntöm 2 vendégünket, Molnár Józsefet, a Kiskunfélegyházi Járási 

Földhivatal vezetőjét, illetve Gyulai Lászlót, Fülöpjakab falugazdászát. Át is adnám a 
szót Molnár Józsefnek.  

 
Molnár József: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit! Elég sok változás történt 

minden területen, többek között a közigazgatásban is. A közigazgatásba beletartozik a 
járások kialakítása. A szakigazgatási szerveknél Önök már nem a Kiskunfélegyházi 
Járáshoz tartoznak, de a Földhivatali átszervezés még nem történt meg. A földmérési 
intézet végzi el a feladatokat, akik az adatbázisokat irányítják és átcsatolják. A 
termőföld forgalomról szóló törvény egy új törvény fog születni, hisz már több 
módosítás is található benne. Ennek folyamataként a termőföld törvény és a 
földhasználati nyilvántartás részletes szabályait módosították. Ehhez tartozik még az 
osztatlan közös tulajdon, de ez ezt a települést nem nagyon érinti, hiszen akkoriban 
mindenki odafigyelt, hogy önálló, saját ingatlana legyen. Ennek a megszüntetése is 
folyamatban van, hiszen a múlt év közepe volt a kérelmek beadásának határideje.  
Változás történt még a termőföldek bejelentéséről is, hiszen eddig csak az 1 hektár 
feletti területet kellett regisztráltatni, most minden m2-nyi termőföld a földhasználati 
nyilvántartásba kell, hogy szerepeljen. Amit eddig még nem kellett bejelenteni, a 
tanyához tartozó termőföld területeket, ami a tanyával egy helyrajzi szám alá tartozott. 
Ez az eljárás teljes egészében díj- és illetékmentes. Ennek a határideje: 2013. április 30. 
Eddig az időpontig a bejelentéseket meg kell tenni, ha viszont valaki ennek nem tesz 
eleget, bírsággal kell sújtani, melynek értéke: 1000 Ft/AK. 
A másik nagy változás, hogy tulajdon esetében a személyszám használata az ingatlan - 
nyilvántartásba eddig is kötelező volt, tehát ezt országosan már ellenőrizhetővé vált, 
vagyis valakinek több terület van-e a tulajdonában, mint amit a földtörvény megenged. 
Ez magánszemélyek esetében 300 hektár, gazdasági társaságok esetében nem is lehet 
termőföld a tulajdonban. A földhasználatot is kívánja a kormány ellenőrizni, ezért ott is 
a személyi szám használata kötelező vált. Aki eddig a földhasználati nyilvántartásba 



bejelentette a használatát, annak egy adatközlő lapot kell kitöltenie, melynek határideje: 
2013. március 31. Ennek a két kötelezettségnek kell eleget tenni.  
Az osztatlan közös tulajdonú földhasználatnál szigorú szabályt állítottak fel, hiszen a 
használatot egy használati megosztással kellett földmérő által kiméretni, és a 
társtulajdonosokkal egyetértésben aláíratni.  
Kiskertekről csak annyit szeretnék elmondani, hogy a belterületi, nem mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek, a nagyobb konyhakertek nem bejelentés kötelezettek. 
Belterületen azokat a területeket kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni, amely 
termőföldként van nyilvántartva, és ennek 1 hektár felettinek kell lennie.  
A járások átszervezésével az ügyfélfogadásunk is megváltozott. Eddig a hét minden 
napján délelőttönként 800-tól 1130-ig voltunk nyitva, míg délután 1300-tól 1500-ig, és ami 
megváltozott, hogy szerdánként lesz egy hosszított nyitvatartásunk 1300-tól 1730-ig.  
Ennyit szerettem volna elmondani, ha bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok. 
 

Juhász Jánosné: azt szeretném megkérdezni, hogy aki már regisztrálva van, annak van-e 
valami teendője? 

 
Molnár József: igen, ott egy adatközlő lapot kell kitölteni, amelyen a személyi számot és az 

állampolgársági nyilatkozatot kell megtenni, illetve a személyi igazolvány és lakcímet 
igazoló okmányok másolatot is csatolni kell. Ezek a formanyomtatványok az internetről 
is letölthetők, vagy a Földhivatalnál kérhetők.  

 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy arra van-e lehetőség, hogy az osztatlan 

közös tulajdonú földterületeket ingyenesen bemérjék, vagy ennek valóban lejárt-e a 
határideje? 

 
Molnár József: január 1-jétől 60 napon keresztül, tehát március 2-ig lehetett ilyen kérelmet 

benyújtani, tehát már nincs lehetőség.  
 
Lantos Jánosné: azt szeretném kérdezni, hogy ami a tanyatelekhez tartozik, vagyis 

konyhakert, azt be kell-e jelenteni? 
 
Molnár József: biztosan rendelkeznek tulajdoni lappal, mert azon kellene megnézni, hogy a 

teljes terület hogyan van nyilvántartva, mert ha tanyaudvarként van nyilvántartva, akkor 
nem kell, ha viszont két alrészlete van, vagyis tanyaudvar és egy szántó vagy 
gyümölcsös, akkor már be kell jelenteni. A termőföld részét be kell jelenteni.  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy itt Fülöpjakabon, a temető mögött 

hobbiparcellák vannak gyümölcsösökkel, fóljákkal, vagyis kertészeti gazdálkodást 
folytatnak, azokat be kell-e jelenteni? 

 
Molnár József: az már külterületi résznek minősül, vagyis termőföldnek van nyilvántartva, 

tehát igen, bejelentés kötelezettek.  
 
Csáki Béla: nagyon szépen köszönjük. Átadnám a szót Gyulai László falugazdásznak.  
 
Gyulai László: köszöntöm a tisztelt vendégeket, megjelenteket! Az egyik legfontosabb dolog 

ebben az évben az őstermelői igazolványok megújítása és cseréje. A régi igazolványok 
90-95 %-át lejáratta a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal, tehát nem lehet már őket 
megújítani. A rendelet úgy szól, hogy a 2009. január 1-je előtt kiváltott igazolványokat 



minden esetben le kell cserélni, míg a 2009. január 1-je után kiváltott igazolványokat 
pedig 1 vagy 2 évre meg lehet újítani. Ezek az adatok a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági 
Hivatal adatbázisába kerülnek be, ezért is kell minden okmányt lemásolni, hogy 
hitelesek legyenek.  
A jövedéki adók visszaigénylésével kapcsolatban január 1-jétől nagy változás történt, a 
bevallási nyomtatványt papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani a 
vámhivatalhoz. A papíralapon benyújtóknak nem kell már a számlamásolatokat 
elküldeni, hiszen a bevallási részen egy számlajegyzék rovatot kell kitölteni, és egy 
plusz lapot kell még kitölteni, ami a földrészletre vonatkozó adatokat tartalmazza.  
A területalapú támogatások igénylése már április 2-tól elindul, és ez május 15-ig tart. 
Aki ezt a támogatást igénybe kívánja venni, az hozza magával a jelszót tartalmazó 
igazolását! Ha valaki még nincs regisztrálva, akkor igényelni kell egy jelszót.  
Tájékoztatásként mondanám, hogy most van az ún. monitoring adatszolgáltatás az MVH 
felé. Ennyit szerettem volna elmondani, ha bármilyen kérdésük van, szívesen 
válaszolok. 
 

Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? Köszönöm Molnár Józsefnek és Gyulai 
Lászlónak a megtartott beszámolójukat, tájékoztatójukat.  

 
Csáki  Béla: van-e további kérdés, észrevétel?  
 
 
Ha, nincs, köszönöm a részvételüket, megjelenésüket, a falugyűlést berekesztem.  

 
 
 

    K.m.f. 
 
 
 

  Csáki Béla       Hegedűs Gáborné 
 polgármester         megbízott címzetes főjegyző 

 
 


