
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 24-én 

14,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bodor Sándor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Cseri József, Polyák Tibor, 

Szénási Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 
 Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
 
NAPIREND: 

 
1./ Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása 
     Előadó: Polgármester 
 
2./ Egyebek 
     Előadó: Polgármester 
 

 
     

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
került sor az összehívásra. Bakró Tibor 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: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat be-
nyújtása 
 
 

Csáki Béla: az Önkormányzati Miniszter „a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk-
turális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének 
részletes feltételei” címmel pályázatot írt ki, a települési önkormányzatok és társulásaik 
által fenntartott bölcsődék, óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére. A pá-
lyázat benyújtási határideje 2009. április 3. Az igényelhető támogatás összege intézmé-
nyenként maximum 20 millió forint. Egy pályázó legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai 
intézmény fejlesztésére pályázhat. A pályázaton igényelhető támogatás maximális összege 
80 %, a fennmaradó 20 % pedig az önerő. Jakabszállás szeretné a pályázatot benyújtani, 
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melyhez a Fülöpjakabi Képviselő-testület és a Társulási Tanács határozata is szükséges. 
Sikeres pályázat esetén a megosztás Jakabszállás 2/3-ad, Fülöpjakab 1/3-ad.  

 
 Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Szénési Zoltánné: sikeres pályázat esetén milyen munkálatok lennének elvégezve? 
 
Csáki Béla: elsősorban fűtéskorszerűsítésről beszélnénk, hiszen a meglévő kazánok már na-

gyon öregek, és el vannak égve. Sikeres pályázat esetén a legkorszerűbb rendszerű kon-
denzációs kazánok lennének beszerelve.  

 
Polyák Tibor: én mindenképpen támogatom a pályázat benyújtását, hiszen ennél jobb támo-

gatottsággal biztosan nem lesz a közeljövőben ilyen célú pályázat.  
 
Csáki Béla: van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Szavazásra terjesztem elő „a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejleszté-
se, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” 
szóló pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
59/2009. Kt. számú határozata 
Közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése című pályázat benyújtása  
 

HATÁROZAT 
 

Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és egyhangú szavazás-
sal támogatja a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet által kiírt „a bölcsődék és közoktatási intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerzése támogatás igénybe-
vételének részletes feltételeiről” című pályázat benyújtását Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
infrastrukturális fejlesztése céljából /fűtéskorszerűsítés, nyílászáró-csere/. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázati önerő /20 %, 1.600 eFt/ biztosítására az 
Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának terhére. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

II. NAPIREND:  Egyebek 
 

Csáki Béla: korábban pályázat útján beszerzésre került 120 literes kukák 80 literesre lettek 
lecserélve. Lehetőség volna most egy vállalkozó részére 1850,-Ft + ÁFA/db összegért ér-
tékesíteni. Mi erről a véleményük, javaslatuk? 

 



 3

A képviselő-testület minden tagja egyetért a 120 literes kukák 1850,-Ft + ÁFA/db összegért 
történő értékesítésével. 
 
Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
 
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  
 
 
 
 


