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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én 15 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
     dr. Bóna Csaba jegyző, 
 Csankovszki Tibor, Bakró Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Fekete István, 

Vakulya Imre képviselők, 
Szabó Gabriella gazdálkodási főelőadó, 
Katona Istvánné gazdálkodási főmunkatárs,  

 Szabó Renáta jegyzőkönyvvezető 
 
NAPIREND: 
 

1./ Képviselői eskütétel, megbízólevél átadása 
Előadó: Fehérné Gáspár Katalin HVB elnöke, dr. Bóna Csaba jegyző 

 
2./ A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása, illetve tájékoztató 

az önkormányzat és a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

     Előadó: Csáki Béla polgármester, dr. Bóna Csaba jegyző 
 

4./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

5./ Az önkormányzat SZMSZ-éről szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Csáki Béla polgármester 

 
6./ A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet 

Előadó: Csáki Béla polgármester 
 

7./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
Előadó: dr. Bóna Csaba jegyző 

 
8./ Egyebek  
 
9./ Interpelláció 
 
10./ 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. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket megtárgyalni, és 
jegyzőkönyv-vezetőnek Szabó Renátát felkérni.  
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A képviselő-testület minden tagja egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, és a 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Csáki Béla: a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek 

évenként egyszer közmeghallgatást kell tartania. Sajnos községünkben az elmúlt évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a közmeghallgatás nem vált hagyománnyá, így ezen 
napirendi pontunk érdektelenség miatt elmarad.  

 
 

I. NAPIREND: Képviselői eskütétel, megbízólevél átadása 
 
Dr. Bóna Csaba: a tisztelt képviselő – testület a 2013. szeptember 24-i ülésén tudomásul 

vette azt, hogy Szénási Zoltánné képviselő képviselői tisztségéről lemondott – azonnali 
hatállyal - , ezért meghozta azt a határozatot, amelyben megállapította, hogy Szénási 
Zoltánné képviselői megbízatása megszűnt. Ezt követően sor került a fülöpjakabi helyi 
választási bizottság ülésére, ahol a választási bizottság a 2010. évi választási jegyzőkönyv 
alapján megállapította, hogy a soron következő, legtöbb szavazatot kapott képviselő jelölt 
Vakulya István. Most az ő eskütételére és a megbízólevél átadására kerül sor.  

 
Vakulya Imre: én, Vakulya Imre esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, 

annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az 
állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, 
lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel 
Fülöpjakab javát szolgálom. „Isten engem úgy segéljen!” 

 
Dr. Bóna Csaba: megkérném a helyi választási bizottság elnök asszonyát a megbízólevél 

átadására.  
 
 

II. NAPIREND: A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 
 

Csáki Béla: a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló anyagot a képviselő tagok 
megkapták (1. sz. melléklet). A rendeletet, illetve az egész munkát Szilberhorn Erzsébet 
tervező asszony készítette, át is adom neki a szót.  

 
Szilberhorn Erzsébet: 1 éve (2012. szeptember 26-án) született az a döntés, amikor a 0105/2. 

hrsz-ú terület kiegészítéséről hoztak elvi döntést, ez a bio gombát termesztő Gyöngyösi 
Sándor területe. A másik ügy a Virág utca vége, a korábbi rendezési tervben ez lakóterület 
is volt, a most hatályos rendezési tervben pedig már mezőgazdasági területbe sorolja.  
Amit még módosítani kellett, hogy a Nagyherke és a Kisherke mezőgazdasági területből, 
vízgazdálkodási terület besorolásba került.  
A helyi építési szabályzatba belekerülnek az új elemek, mint pl. a szabadidő zöld 
területek. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni, ha bárkinek kérdése lenne, szívesen 
válaszolok.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő Fülöpjakab Község településszerkezeti tervének elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
85/2013.(10.29.) önkormányzati határozata 
Fülöpjakab Község településszerkezeti tervének 
módosítása 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) a) alapján biztosított jogkörében 
eljárva Fülöpjakab Község településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Általános mezőgazdasági terület helyén 5,6 ha mezőgazdasági üzemi területet és 0,19 ha 

véderdőt jelöl ki a 0103/5 hrsz-ú térségben. 
 
2.) A Virág utca északi folytatásában általános mezőgazdasági terület helyén 0,59 ha-t távlati 

lakóterületnek jelöl ki. 
 
3.) A területrendezési tervi megfelelés érdekében a Nagyherke és Kisherke területét általános 

mezőgazdasági területből vízgazdálkodási területbe sorolja. 
 
4.) A természetvédelemmel érintett területek határvonalait és a régészeti lelőhelyeket az 

adatszolgáltatás alapján aktualizálja. 
 
5.) A bányászattal érintett területet lehatárolja 
 
6.) Az 1.-5.) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó 1. melléklet szerinti (T-1) jelű 

településszerkezeti tervet és a 2. melléklet szerinti (T-2) jelű belterület szerkezeti 
tervet jóváhagyja. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. október 29. 
 
 

Szavazásra terjesztem elő a helyi építési szabályokról szóló rendelet megalkotásának 
elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2013. (10.30.) számú önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályokról szóló 4/2005. (III.24.) rendelet módosításáról 
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III. NAPIREND: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása, 
illetve tájékoztató az önkormányzat és a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről 

 
Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan 

készült előterjesztést a képviselő tagok megkapták (2. sz. melléklet). Megkérdezem Szabó 
Gabriella gazdálkodót, hogy kívánja-e az anyagot kiegészíteni? 

 
Szabó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, de a felmerült kérdésekre szívesen 

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

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2013. (10.30.) számú önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(III.13.) rendelet módosításáról 
 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

készült előterjesztést a képviselő tagok megkapták. Megkérdezem Szabó Gabriella 
gazdálkodót, hogy az anyagot kívánja-e kiegészíteni? 

 
Szabó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, de a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
 
Vakulya Imre: azt szeretném megkérdezni, hogy a társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, 

támogatás sorban mit jelent a 131%? 
 
Szabó Gabriella: ez egy összevont táblázat, amely a kiadásokat mutatja, és a hivatal, illetve 

az önkormányzat külön van szedve. A hivatal esetében ez nem lett módosítva, tehát ott 
túlteljesítés történt, hiszen kevesebbet terveztünk, mint a teljesítés.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítésének elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
86/2013.(10.29.) önkormányzati határozata 
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III.  
negyedévi végrehajtásáról 
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H A T Á R O Z A T  

 
Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

beszámolóját a 2013. évi költségvetés I- III. negyedévi végrehajtásáról, a beszámoló 
mellékleteivel együtt. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. október 29. 
 
 
Csáki Béla: a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről készült anyagot a képviselő tagok megkapták. Átadom a szót 
Katona Istvánné gazdálkodási főmunkatársnak.  

 
Katona Istvánné: egy csak egy tájékoztató a Közös Hivatal működéséről, pénzforgalmáról. 

(fél év) Időarányosnak mondható, és úgy tűnik, hogy több a tervezett előirányzat, mint a 
teljesítés.  

 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésének elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
87/2013.(10.29.) önkormányzati határozata 
Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
I-III. negyedévi teljesítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kunszállási Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítését.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. október 29.  
 
 

IV. NAPIREND: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
Csáki Béla: az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan készült 

előterjesztést a képviselő tagok megkapták (3. sz. melléklet). Megkérdezem Szabó 
Gabriella gazdálkodót, hogy kívánja-e az anyagot kiegészíteni? 

 
Szabó Gabriella: az anyagot kiegészíteni nem kívánom, de a felmerült kérdésekre szívesen 

válaszolok.  
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Katona Istvánné: ebben az esetben elsősorban az irányelveket határozzuk meg, a helyi adó 
nem stabil. Jogszabályi feltétel, hogy ezt a koncepciót el kell készíteni, és irányt mutat a 
költségvetés előkészületi munkáira.  

 
Csáki Béla: ebben nincs benne pl. a KEOP pályázathoz kapcsolódóan az esélyegyenlőségi 

program, de tervbe van véve a parkoló, illetve a kerékpár tároló kialakítása is. (Tervezzük 
az üdvözlőtáblák kihelyezését is.)  

 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy a telekadó maximalizálása miben nyilvánulna 

meg, miben tükröződne? 
 
Dr. Bóna Csaba: csökkentve lenne, pl. Kunszálláson is 20.000 Ft-ra lett maximalizálva, 

kivéve, aki életvitel szerűen mezőgazdasági tevékenységet folytat rajta. Mindenki 
befizette a telekadóját, tehát nincs kintlévőség.  

 
Polyák Tibor: azt szeretném kérdezni, hogy a lakóépületek közé (földút mellé) helyezett ún. 

szélfogó fasorokat ha elhelyeznénk, van-e erre külön valami jogszabály, hogy hány m-re, 
illetve milyen fát kellene ültetni? A fák megvétele miatt teszem fel ezt a kérdést, hiszen 
emiatt kapcsolódik részben a koncepcióhoz.  

 
Dr. Bóna Csaba: meg van határozva a telkeknél is, hogy a telekhatáron belül hány m-re lehet 

cserjét ültetni, illetve hány m magas fát.  
 
Csáki Béla: fel kell mérni, hogy hány fa, illetve csemete kell, milyen áron szerezhetőek be, és 

majd úgy kell a költségvetést terveznünk.  
 

Van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
88/2013.(10.29.) önkormányzati határozata 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepcióját.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. október 29.  
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V. NAPIREND Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 

 
Csáki Béla: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról készült előterjesztést a 

képviselők megkapták (4. sz. melléklet). Megkérdezem dr. Bóna Csaba jegyző urat, hogy 
az anyagot kiegészíti-e?  

 
Dr. Bóna Csaba: az előterjesztésbe beleírtam, hogy mi volt az a két fő dolog, ami miatt 

leginkább módosítani kellett az SZMSZ-t. Elsősorban a Közös Hivatallal kapcsolatos 
módosítások lettek átvezetve, illetve a képviselők személye változott meg. Eddig 3 
bizottság volt, ezt is módosítottuk 2-re, vagyis az eddigi vagyonnyilvántartói-, és kezelői 
bizottságot javasoljuk a pénzügyi bizottsághoz csatolni, mint ügyrendi bizottság, és 
polgármester úr javasolja az új képviselői tagot a pénzügyi bizottság elnökének.  

 
Fekete István: azt szeretném megkérdezni, mivel dr. Jakab Tibor volt háziorvosunk 

elköltözött Kiskunfélegyházára, ő ettől függetlenül tagja még a szociális bizottságnak? 
 
Dr. Bóna Csaba: jelentősen lecsökkent a szociális bizottság feladata, munkája, de annak 

nincs jelentősége, hogy elköltözött, hisz a tagságról nem mondott le.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet megalkotásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2013. (10.30.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
 

VI. NAPIREND: A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet 
 
Csáki Béla: a szociális célú tűzifa juttatásról szóló anyagot a képviselő tagok megkapták (5. 

sz. melléklet). Volt egy olyan lehetőségünk, hogy pályázatot adjunk be szociális tűzifa 
igénylésére. Éltünk ezzel a lehetőséggel, és a pályázatunkat 186 m3 keménylombos 
tűzifára adtuk be. A tavalyi évben is a gyermekeket nevelő családokat vettük elsősorban 
figyelembe, nem a jövedelmi viszonyok alapján döntöttünk.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? 

 
Szavazásra terjesztem elő a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet 
megalkotásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2013. (10.30.) számú önkormányzati rendelete 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
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VII. NAPIREND: A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
rendelet 

 
Dr. Bóna Csaba: a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól készült anyagot a 

képviselő tagok megkapták (6. sz. melléklet). Január 1-jei hatályba lépéssel lenne ez a 
rendelet elfogadva. Az utcanév táblák kihelyezése az önkormányzat feladata, melyek 
elkészítése már folyamatban van. A rendelet a lakosság részére is előír kötelezettséget, 
mégpedig a házszámok kihelyezését, amely elsősorban a mentők számára előnyös.  

 
Csáki Béla: az utcanév táblák elkészítése már valóban folyamatban van, lesz olyan is, 

amelyen szerepelni fog a címer, de meg fogják küldeni a tervmintákat, és ha azok 
megérkeznek, akkor meg lehet őket nézni, hogy megfelelő-e.  

 
Polyák Tibor: azt szeretném megkérdezni, hogy a házszámok kihelyezése csak a belterületre, 

vagy a külterületre is vonatkozik? 
 
Dr. Bóna Csaba: a rendelet úgy szabályozza, hogy ez egységesen vonatkozik a bel-, illetve a 

külterületre is, vagyis minden ingatlanra.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
szóló rendelet megalkotásának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2013. (10.30.) számú önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 
 

VIII. NAPIREND: Egyebek 
 
1.) 
Dr. Bóna Csaba: az ÁNTSZ-től kaptunk egy megkeresést, melyben választ kell adnunk a 

héten arra a kérdésre, hogy történt-e a településen védőnői körzethatárok megállapítása 
határozatban. A védőnői ellátást is államosítani akarja a kormány, és ehhez kérnek tőlünk 
különböző adatokat, de Kunszállás és Fülöpjakab körzetét egy védőnő látja el.  
Egy olyan döntést kellene most hozni, hogy Kunszállás és Fülöpjakab területét egy 
védőnő látja el, azzal a kiegészítéssel, hogy ezen települések oktatási intézményeibe járó, 
de nem kunszállási vagy fülöpjakabi állandó lakhellyel rendelkező gyermekeket is ellátja.  

 
Csáki Béla: van-e kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a védőnői körzethatárok kialakításának elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
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Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
89/2013.(10.29.) önkormányzati határozata 
Védőnői körzetek kialakítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetet az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
A kunszállási székhelyű védőnői szolgálat Kunszállás és Fülöpjakab községek teljes 
közigazgatási területén látja el a jogszabályban meghatározott feladatait azzal, hogy ellátja a 
helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó, de nem kunszállási vagy fülöpjakabi állandó 
lakhellyel rendelkező gyermekeket is. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. október 29.  
 
2.) 
Csáki Béla: készülőben van egy vidékfejlesztési rendelet, amely november elején várható, 

hogy megjelenik. Ismertetem az anyagot.  
A Darányi Ignác terv keretében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 3-as 
tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére irányuló intézkedések. Ez lesz az, amit a rendelet szabályozni fog.  
A benyújtás kezdete 2013. november eleje, amelyet elektronikusan kell benyújtani, ahol 
az első célterület új, és már meglévő szolgáltatások fejlesztéséhez gépjármű beszerzés. 
Meg van határozva, hogy a támogatás mértéke személygépkocsi esetén maximum 3,5 
millió forint, és a támogatás mértéke nettó 100%, vagyis az ÁFA összegét kell a 
pályázónak biztosítani. A benyújtás határideje 2013. december 13., illetve a forrás 
kimerüléséig. Az egyik tanyagondnoki személygépkocsi (Opel Vivaro) 10 éves, egyre 
több költség merül fel, és lehetőség lenne a cseréjére.  

 
Indulni kíván ezen a pályázaton, a II. tanyagondnoki  
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 

Szavazásra terjesztem elő a pályázaton való részvétel elfogadását. 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
90/2013.(10.29.) önkormányzati határozata 
Pályázat benyújtása  
 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek ítéli meg a II. 
számú tanyagondnoki szolgálatának fejlesztését oly módon, hogy a szolgáltatáshoz használt 
10 éves mikrobusz – melynek a javítási költsége egyre magasabb – helyett egy új mikrobusz 
beszerzését kezdeményezi pályázati forrás bevonásával.  
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A pályázati önerőt, azaz a nettó és bruttó költségek különbségét az önkormányzat a 2014. 
évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: Csáki Béla polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtási határideje 
 
3.) 
Csáki Béla: tájékoztatásként mondanám el, hogy a KEOP-5.5.0/B (Épületenergetikai 

felújítás) beadott pályázatunkról még nincs hivatalos értesítés, de úgy tűnik, hogy nyert a 
pályázatunk. Ha már rendelkezem bővebb információval ezzel kapcsolatban, 
mindenképpen jelezni fogom.  

 
4.) 
Csáki Béla: a múlt havi testületi ülésen került szóba, hogy a kerékpár út melletti eperfa 

legyen kivágva, és annak a tulajdonosa jelezte, hogy a két mellette levő diófát is ki 
szeretné onnan vágni. Ha ezt engedélyezzük, akkor viszont valamiféle egységes fasort 
kellene oda ültetni, mert ott az összes fát kivágták.  

 
Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs ellenére a képviselő – testületnek, akkor értesíteni 
fogom a tulajdonost, hogy szedjék ki, és majd telepítünk a helyére egységes fasort vagy 
esetleg tuját.  

 
Polyák Tibor: véleményem szerint szép lenne egy olyan tujasort telepíteni oda is, mint 

amilyen a másik oldalon is van, végig a falun keresztül.  
 

IX. NAPIREND: Interpelláció 
 
Seres István: azt szeretném megkérdezni, hogy egy héttel ezelőtt, aki felhívást kapott a 

szabadon hagyott kutyái miatt, tett-e ellene valamit, vagy történt-e változás? 
 
Dr. Bóna Csaba: úgy hallottam, hogy nem tett ellene azóta sem semmit, tehát innentől 

kezdve tenni mi már nem tudunk semmit, továbbítom a Járási Hivatal felé az ügyet, mert 
az ő hatáskörükbe tartozik, illetve jelzem a körzeti megbízottnak, aki helyszíni bírság 
kiszabására jogosult.  

 
Seres István: azt szeretném még kérdezni, hogy a Majori úton egyre rosszabb az út minősége, 

sok mély kátyú található, és ez megoldható-e valahogyan, hogy fel legyenek töltve? 
 
Csáki Béla: megpróbáljuk minél előbb megoldani, valami zsákos javító anyaggal/zúzott 

kővel kellene feltölteni.  
 
 
Mivel több hozzászólás nincs, az ülés nyilvános részét berekesztem. A szociális ügyeket zárt 
ülés keretében tárgyaljuk.  
 

K.m.f. 
 

 
                      Csáki Béla                                                                       dr. Bóna Csaba 
                     polgármester                                                                             jegyző  


