
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 13-án 15 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.  

 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester,  

Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Cseri József, Polyák Tibor képviselők,  
Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző,  
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi gazdálkodó, 
Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 

 
 
NAPIREND: 
 

1./  CÉDE pályázat benyújtásához szükséges határozathozatal 
 
2./   A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
 
 
Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Bodor Sándor, Csáki Pál és Szénási Zoltánné képviselők a mai 
rendkívüli ülésen nem tudnak részt venni. Javaslom a meghívóban szereplő napirendeket 
megtárgyalni, és jegyzőkönyv-vezetőnek Mikesné Pöszmet Edit felkérni.  

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

I.  NAPIREND: CÉDE pályázat benyújtásához szükséges határozathozatal 
 
Csáki Béla: az elmúlt testületi ülésen beszéltünk arról, hogy megjelent a CÉDE pályázat kiírása. 

Költségvetésünk csak kisebb beruházásokra, illetve beszerzésekre vonatkozó pályázat 
benyújtását teszi lehetővé. A Polgármesteri Hivatalban az alközpont és díjszámláló-
rendszertelepítésre, valamint informatikai eszközök korszerűsítésére kértünk árajánlatot. A 
fejlesztés teljes költsége 735.000,-Ft, ebből a saját forrás (40 %) 294.000,-Ft, az igényelt 
támogatás pedig (60 %) 441.000,-Ft. Van-e kérdés, észrevétel? (1.sz. melléklet) 

 
 
Csankovszki Tibor: a benyújtott pályázatokat mennyi időn belül bírálják el? 
 
Csáki Béla: kb. egy hónapon belül döntenek benne. Ezek a pályázatok utófinanszírozásosak, 

tehát utólag lehet a pályázaton nyert összeget lehívni.  
 
 Van-e további kérdés, észrevétel?  
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Szavazásra terjesztem elő a CÉDE pályázat benyújtását, informatikai eszközök beszerzésére.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:  
 
Fülöpjakab Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
66/2008. számú határozata 
CEDE pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy 
a_Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE 2008. 
támogatásra pályázatot nyújt be. 

 
A pályázat célja: Informatikai eszközök korszerűsítése  

 
A fejlesztés megvalósulási helye: 6116. Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 

           Polgármesteri Hivatal  
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 295.000,- 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 440.000,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 735.000,- 

 
 
A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a jelen határozatában, valamint a 
2008. évi költségvetésében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

 
 

II. NAPIREND:  A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

Csáki Béla:  a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és rendelet-tervezetet a 
képviselők megkapták. (2. sz. melléklet) 

 
 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
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A pályázat benyújtásának feltétele, az önerő biztosítása. Az Önkormányzat az önerőt a 
pályázati céltartalék terhére biztosítja, melynek összege: 294.000,-Ft, és ez a felhalmozási 
kiadásokat növeli.  

 
Szavazásra terjesztem elő az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal megalkotja:  
 
 

FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2008.(V.13.) ök. sz. rendeletét 

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről a 4/2008.(II.13.) sz. Ök. rendelet módosításáról, 
 az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe foglalva 

 
  

 

Csáki Béla: Tájékoztatások: - Az elmúlt ülésen már tájékoztattam a képviselőket arról, hogy a 
„Környezettudatos gazdálkodással, egészségtudatos gondolkodással közös jövőnkért-
összefogással a Homokhátságon” című pályázatunk az első fordulóban továbbjutott. Nagyon 
nagy ez a projekt – 700 milliós -, amely óvatosságra int és igen nagy a kockázata. Ezt a 
kockázatot a két pénzt adó partner tovább nem merte vállalni, így május 12-ig a kidolgozott 
projekt nem lett beadva.  Az önkormányzatot anyagi kár nem éri, hiszen a költségeket a két 
partner állta. 
- A MATÁV átnézte Fülöpjakab telefonrendszerét, és kb 15 db ADSL csomagot tudna 
biztosítani a községnek. Többféle csomag közül lehet választani. Akit érdekel az jelezze 
igényét és adok szerződés-tervezetet is.   

 

Van-e további kérdés, észrevétel? 

 
Mivel több hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést berekesztem.  

 
 

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


