
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án 

18,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Cseri József, Po-

lyák Tibor, Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Szabó Zoltán FSE, elnökségi tag, 
 Fehérné Gáspár Katalin Fülöpke Gyermekekért Alapítvány, Kuratóriumi tag, 
 Tajti Sándor Fülöpke Gyermekekért Alapítvány, Kuratóriumi tag, 
 Udvardi Béla Fülöpjakabi Gyermekekért Alapítvány, Kuratóriumi tag,  
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 

 
1./  Döntés „Falumegújítás, falufejlesztés” jogcímen LEADER pályázat benyújtásáról 
  Előadó: Polgármester 
 
 

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapí-
tom, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásával került sor az összehívásra. 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:  Döntés „Falumegújítás, falufejlesztés” jogcímen LEADER pályázat 
benyújtásáról 

 
Csáki Béla: Csáki Béla: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának III. tengelye, 4 

intézkedésre épül:  
- Falumegújítás és -fejlesztés támogatása, 
- Mikrovállalkozások létrehozásának- és fejlesztésének támogatása, 
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése, 
- Vidéki örökség megőrzése. 

 
Településünk a Falumegújításra és -fejlesztésre, valamint a Vidéki örökség megőrzésére 
szeretne pályázatot benyújtani.  
 
A Falumegújítás és -fejlesztés támogatás célja: a településkép, vidéki lakókörnyezet és a 
közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának 
és fejlesztésének támogatása.  
Támogatás vehető igénybe: a védelem alatt nem álló a település megjelenésében szerepet 
jelentő alábbi épületek külső felújítására: 
- A településen áthaladó szilárdburkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, 
- A település központját alkotó, vagy közvetlenül övező épületek, 
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- Helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épüle-
tek.               

- A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések 
belterületen. 

- A védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, ide nem értve az utak 
mellett elhelyezkedő járdákat, útvonalak mentén zöldfelületek, látvány és használati 
térelemek kialakítása, meglévőek fejlesztése. 

- Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése, feltételeinek 
javítása, új piacok létrehozása, meglévők bővítése, előírásoknak történő megfelelés, 
fedett és fedetlen elárusító helyek, egyéb üzlethelyiségek, raktárak, szociális helyisé-
gek, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátás kialakítása stb.  

- Kültéri játszóterek kialakítása, a meglévők korszerűsítése, a játszóterek biztonságáról 
szóló rendeletnek megfelelően. 

 
Ennek keretében egy lovas-szabadidőparkot szeretnék kialakítani. Az előzetes elképzelé-
sek megvannak, a tervek – a kertépítésre és a vizesblokk kialakítására- is elkészültek. 
Természetesen ez csak egy tervezet, lehet még módosítani. 

 
A „vidéki örökség megőrzése” címen a templom fejújítására kívánunk pályázatot benyúj-
tani. Ezt azonban az egyház intézi. 

 
A kérelmezők köre lehet települési önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szer-
vezet, illetve a civil szervezetek. A támogatás mértéke önkormányzatok esetében: 100 %, 
ez nettó finanszírozás, tehát az ÁFÁ-t  az önkormányzatnak kell fizetni. Ezt nevezhetjük 
az önerőnek is. A civil szervezetek, az egyház, valamint a nonprofit szervezetek azonban 
megkapják a teljes 100 %-os támogatást, ezért arra gondoltunk, hogy ha lehetséges, akkor 
átadnák a pályázat benyújtását, valamint a beruházás megvalósítását egy civil, vagy non-
profit szervezetnek. Első körben a pályázatokat 2008. október 18-tól november végéig le-
het benyújtani. Sikeres pályázat esetén községünk közel 8 millió forintot nyerhet el.  

 
Megkérem Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse, hogy milyen formában tudna valamelyik 
civil szervezet ebbe bekapcsolódni.  
 

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: meglátásom szerint az önkormányzatnak és valamelyik civil 
szervezet megállapodásának megkötése a feltétele annak, hogy a pályázat benyújtásra ke-
rüljön. A megállapodás megkötésére azért volna szükség, mert az említett terület önkor-
mányzati tulajdonban van. Az önkormányzat nem tulajdonba kívánja adni ezt a területet, 
hanem tartós használatra, üzemeltetésre. Két szerződéstípus merült fel az egyik a bérleti, a 
másik, pedig az üzemeltetési szerződés. A lényege az, hogy mindenképpen hosszú távú 
kötelezettségvállalás legyen. Egy háttér megállapodásban, illetve szerződésben, pedig 
rögzítenénk a finanszírozás és üzemeltetés részleteit. 

 
 A pályázat benyújtásának feltétele továbbá, hogy a pályázónak a Mezőgazdasági és Vi-

dékfejlesztési Hivatalnál regisztrációs számmal kell rendelkeznie. 
 
Szabó Zoltán: a pályázatnak van-e beadási díja? 
 
Csáki Béla: a tervezési költség a támogatási összegből elszámolható. Pályázatírás díja nem 

merül fel, ugyanis a pályázatot helyben készítjük el. Utófinanszírozásos, tehát a költsége-
ket meg kell előlegeznünk, de utána szinte minden költséget el lehet számolni.  
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Bodor Sándor: a kialakítandó szabadidőpark fő megközelíthetősége honnan történik? 
 
Csáki Béla: a fő megközelítése a hátsó utcáról történik.  
 
Udvardi Béla: támogatom a pályázat benyújtását, és amit csak lehet ki kell használni. Na-

gyon sok mindent társadalmi munkában is el lehet végezni. Pl. vizvezetéshez árok ásása, 
fák, bokrok ültetése stb. Az itt megspórolt összeget, pl. játszótéri eszközök beszerzésére is 
lehet majd fordítani.  

 
Csáki Béla: van-e arra lehetőség, hogy valamelyik civil szervezet átvállalja a pályázat be-

nyújtását? 
 
Bodor Sándor: a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány vezetőjeként elmondhatom, hogy ha 

szükséges, akkor a pályázat benyújtását az Alapítvány átvállalja. 
 
Fehérné Gáspár Katalin: Bodor Sándort megerősítve én is elmondhatom, hogy egyetértek a 

pályázat benyújtásával, és az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, ami a 
község érdekét szolgálja.   

 
 A többletmunka nem aggaszt bennünket, de talán annyit kiemelnék, hogy az Alapítvány 

igen kis költségvetésű, tehát a pályázattal felmerülő költségeket nem tudjuk vállalni, azt 
az önkormányzatnak kell finanszírozni.  

 
Csáki Béla: természetesen ez így van. A finanszírozás feltételeit külön szerződésben rögzít-

jük.  
 
Bakró Tibor: egyesületünk sem zárkózik el pályázat benyújtásának átvállalásától, de én erre 

a feladatra az Alapítvány vezetőségét erősebbnek tartom. Természetesen, ha nem vállal-
ják, akkor számíthat az önkormányzat az FSE támogatására.  

 
Csáki Béla: a pályázat benyújtásának átadásáról a képviselőknek mi a véleménye? 
 
 Polyák Tibor: egyetértek az elhangzott javaslattal, és én mindkét szervezetet alkalmasnak 

találom a pályázat benyújtására. 
 
 Ha a terveket lehet még módosítani, akkor én a vizesblokkot és az esőbeállót nem egy 

épületbe, hanem külön tenném. Ha viszont, így marad, akkor a férfi WC szellőzését (abla-
kát) más módon kell megoldani. 

 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: a megrendelésnél azért gondoltunk erre a variációra, mert 

ezen a nagy területen a két kis épület nem túl mutatós, továbbá a költségeket tekintve is 
olcsóbb, ha egy épületet tervezünk, és nem kettő kicsit.   

 
Fehérné Gáspár Katalin: én támogatnám a tervet. Nekem az a véleményem, hogy ha nincs 

nagy rendezvény, akkor többnyire a kisgyermekes anyukák látogatják a parkot, tehát a 
legkihasználtabb rész a játszótér lesz, és szerencsésebb, ha a vizesblokk ehhez van a leg-
közelebb. Természetesen a későbbiekben – ha lehetőségeink engedik akkor – több helyen 
is ki lehet alakítani esőbeállót.  
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Udvardi Béla: elfogadhatónak tartom a terveket, de egy raktár, illetve egy mosogatásra al-
kalmas helyiséget azért hiányolok. Ha lehetséges, akkor ezeket oldjuk meg. 

 
Csáki Béla: erre mi is gondoltunk, és szükségesnek is tartjuk. 
 
Szabó Zoltán: az elhangzottakhoz hasonlóan, a tervekkel kapcsolatosan én is néhány kisebb 

változtatást javasolnék. Pl. a férfi WC szellőzést másképp kell megoldani, a raktárhelyiség 
kialakítását én is fontosnak tartom.  

 
Polyák Tibor: én továbbra is azon a véleményem vagyok, hogy az esőbeálló és a vizesblok-

kot külön-külön legyen. Látványosabb lenne, ha az esőbeálló a játszótér közepén lenne. 
 
Szénási Zoltánné: véleményem szerint a játszótéren nincs akkora szükség az esőbeállóra, 

ezért alkalmasabbnak tartom a tervben szereplő helyen.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 Szavazásra terjesztem elő a 963 hrsz-ú 1,7 ha területű ingatlan bérbe/üzemeltetésbe adását 

a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány részére. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül a következő ha-
tározatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
124/2008. sz. határozata 
963 hrsz-ú terület bérbe adása 

H A T Á R O Z A T 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Fülöpjakab 963 hrsz-ú 1,7 ha területet hosszú távú (10 éves) hasz-
nálatra bérbe/üzemeltetésbe adja a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány részére azzal a céllal, 
hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a „Falumegújítás-, fejlesztés” jog-
címre pályázatot nyújtson be „Szabadidőközpont létesítése” címmel és üzemeltesse a létesít-
ményt. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nincs, a rendkívüli ülést berekesztem.  
 
 

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


