
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 16 

órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Polyák Tibor, Seres István, Szénási 

Zoltánné képviselők, 
 Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző, 

Mikesné Pöszmet Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
NAPIREND: 
 

1./ Döntés Jakabszállás Községi Önkormányzat által benyújtandó pályázattal kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségvállalásról. 

 A pályázat tárgya: Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása.  

 Ezen belül az ÁMK fülöpjakabi tagintézményének fűtéskorszerűsítése, nyílászáró 
cseréje 

 
2./ EU Élelmiszersegély programhoz való csatlakozás 
 

 
 
 

Csáki Béla: köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával került sor az összehívásra. Csáki Pál 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 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  
 
 

I. NAPIREND: Döntés Jakabszállás Községi Önkormányzat által benyújtandó 
pályázattal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségvállalásról 

 
 

Csáki Béla: megjelent a belügyminiszter 7/2011.(III.9.) BM rendelete, amely alapján 
pályázatot lehet benyújtani a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, illetve felújítására. A rendelet szerint a pályázó 
az intézményi társulás székhely önkormányzata. A társult formában működtetett, kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények esetében a támogatás az épület felújítására, 
fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és e 
feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére igényelhető. A 
pályázat beadási határideje 2011. április 1. A támogatási összeget a Magyar Államkincstár 
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folyósítja 2 részletben. A pályázathoz 20 %-os önerőt kell biztosítani a képviselő-
testületnek. 

 
 A képviselő-testület határozatának tartalmaznia kell a következőket: 
 - A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 

megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a 
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 
állami fenttartó részére. 

 - Nyilatkozni kell a képviselő-testületnek a szükséges önerő biztosításáról és összegéről is.  
 
 Ismertetem a fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró cserékre vonatkozó árajánlatokat  (1.sz. 

melléklet.) 
 
 Mi a vélemény, javaslat? 
 
Seres István: ez az ajánlat gázfűtés korszerűsítésre vonatkozik, ezért ebben a formában én ezt 

nem támogatom. Korábban más fűtési módszerről beszéltünk. Az ajtó és ablakok 
cseréjének árajánlatát elfogadhatónak tartom és azzal egyetértek.  

 
Csáki Béla: azért gázfűtésben gondolkodunk, mert jelenleg ez a fűtési mód van. Áttérés egy 

másik fűtési módra sokkal többe kerülne, hiszen a fűtési rendszeren kívül egyéb 
helyiségeket (pl. tüzelő tárolót) is ki kellene alakítani.  

 
Seres István: erre a célra az elmúlt évről megmaradt, 1,6 millió forintot terveztünk be, az 

önerő viszont 2.559.291,-,  Miből pótoljuk a hiányzó összeget? 
 
Csáki Béla: konkrétan még nem ismert az előző évi pénzmaradvány összege, de ennyit 

biztosan tudunk ebből finanszírozni.   
 
Lovasné dr. Polyák Erzsébet: olyan magas összegű gázszámlákat fizettünk a télen, hogy én 

mindenképpen javasolnám fűtéskorszerűsítésre a pályázat benyújtását. Egy korszerű 
gázkazánnal és a nyílászárók cseréjével jelentősen lehetne csökkenteni a fűtési kiadásokat.   

 
Csankovszki Tibor: mivel más fűtési módszer kialakítását jelenlegi anyagi helyzetünk nem 

teszi lehetővé, ezért egyelőre javaslom a gázfűtés korszerűsítését és erre vonatkozóan a 
pályázat benyújtását.  

 
Bakró Tibor: egyetértek Csankovszki Tibor képviselő véleményével, mivel más fűtési 

módszer kialakítására nincs lehetőségünk, javaslom a gázfűtés korszerűsítését és a 
pályázat benyújtását. A nyílászáró cseréjére vonatkozó pályázatot szintén támogatom.  

 
Seres István: én úgy gondolom, hogy inkább az oktatási intézményeknél cseréljük ki az 

összes nyílászárót, a fűtéskorszerűsítéssel, pedig most ne foglalkozzunk.   
 
Szénási Zoltánné: támogatom a fűtéskorszerűsítésre, valamint a nyílászáró cserére vonatkozó 

pályázat benyújtását. Nekem az a javaslatom, ha lesz lehetőség akkor, az összes nyílászáró 
cseréjét oldjuk meg.  

 
Csáki Béla:  van-e további vélemény, javaslat? 
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 Szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK által fűtéskorszerűsítésre 
vonatkozó pályázat benyújtását. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
26/2011. sz. határozata 
Fűtéskorszerűsítésre vonatkozó 
pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Jakabszállás Községi 
Önkormányzat - mint a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
székhelye szerinti önkormányzat - pályázatot nyújtson be a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
fülöpjakabi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére, ezen belül fűtéskorszerűsítésre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK által nyílászáró 

cserére vonatkozó pályázat benyújtását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal  a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2011. sz. határozata 
Nyílászáró cserére vonatkozó 
pályázat benyújtása 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Jakabszállás Községi 
Önkormányzat - mint a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
székhelye szerinti önkormányzat - pályázatot nyújtson be a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK 
fülöpjakabi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére, ezen belül nyílászárócserére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Csáki Béla: szavazásra terjesztem elő a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK által infrastrukturális 

fejlesztésre benyújtandó pályázathoz önerő biztosítását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
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28/2011. Kt. számú határozata 
Pályázati önerő biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Jakabszállás 
Községi Önkormányzat - mint a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás székhelye szerinti önkormányzat - pályázatot nyújtson be a Jakabszállás-Fülöpjakab 
ÁMK fülöpjakabi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére, ezen belül 
fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró-cserére; 
2. hozzájárul, hogy a Fülöpjakab Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 606 és 733 
helyrajzi számú ingatlanokon az 1. pontban szereplő beruházás megvalósuljon; 
3.  kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a 
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 
állami fenntartó részére; 
4. biztosítja a pályázati önrészt, 2.559.291 Ft-ot, és a polgármester útján intézkedik annak 
átutalásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat költségvetési számlájára; 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
II. NAPIREND: EU Élelmiszersegély programhoz való csatlakozás 
 
 
Csáki Béla: az EU Élelmiszersegély programhoz való csatlakozásról készült előterjesztést a 

képviselők megkapták. (2.sz. melléklet)  
 
 Mi a képviselő-testület véleménye, javaslata? 
 
A képviselő-testület többsége egyetértett pályázat benyújtásával, a támogatandó személyek 
száma 940 főben legyen meghatározva.  
 
Csáki Béla: van-e egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester Úr az ülést berekesztette. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

                 Csáki Béla      Lovasné dr. Polyák Erzsébet 
               polgármester                                jegyző 
 
 


