
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 1-jén 

15,30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Csáki Béla polgármester, 
 Bakró Tibor, Csankovszki Tibor, Csáki Pál, Polyák Tibor, Seres István, Szé-

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

 
1./  Általános Iskola és Óvoda fűtéskorszerűsítésére és nyílászáró-cseréjére benyújtott pá-

lyázat eredményének megtárgyalása 
 Előadó: Polgármester 
 

2./ Egyebek 
 
3./ Döntés a 2011. évi helyi szakmai kitüntetésekről 
 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 
jegyzőkönyv-vezető személyének felkérésével.  

 
 

I. NAPIREND: Általános Iskola és Óvoda fűtéskorszerűsítésére és nyílászáró-
cseréjére benyújtott pályázat eredményének megtárgyalása 

 
 
Csáki Béla: tavasszal döntött a képviselő-testület arról, hogy Jakabszállás Községi Önkor-

mányzat - mint a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Intézményfenntartó Társulás szék-
helye szerinti önkormányzat - pályázatot nyújtson be a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK fü-
löpjakabi tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére, ezen belül fűtéskorszerűsítésre 
és nyílászáró cserére. A pályázathoz 20 %-os önerőt kellett biztosítani a képviselő-
testületnek. Az akkori árajánlatok és számítások szerint a pályázati önrész, 2.559.291 Ft 
volt.  

 
 Pályázatunk sikeres lett, az igényelt (10.237.164,-Ft) támogatásból, önerővel együtt 

9.184.000,-Ft-ot kaptunk, az óvoda kazáncseréjét viszont kivették a pályázatból, erre nem 
adtak támogatást. Ennek ellenére én mindenképpen javasolnám az óvoda fűtéskorszerűsí-
tést, azaz a kazáncserét.  
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 Árváltozások miatt az érintett vállalkozóktól, továbbá még két vállalkozótól kértünk ár-

ajánlatokat, melyek a következők: 
 

- K-fa Dekor Bt. tavaszi árajánlatán nem tud változtatni. Így az általános iskola és óvo-
da nyílászáró cseréjére vonatkozó árajánlata továbbra is 4.066.080,-Ft 

- Az FV Épületgépészet Kft. új árajánlata 6.175.527,-Ft, amely csak az iskola fűtéskor-
szerűsítését tartalmazza.  

- A Bács-Gép Generál Kft. ajánlata nyílászáró cserére és fűtéskorszerűsítésre vonatko-
zóan együttesen 7.576.184,-Ft. 

- Horváth Építőmester Zrt. ajánlata szintén mindkét felújításra vonatkozóan 8.713.749,-
Ft. 

 
A fűtéskorszerűsítési ajánlatok közel azonosak, a kazánok márkájában vannak különb-
ségek, de tudásban hasonlóak. Nyílászárókat mindkét cég műanyag kiszerelésben és 5 
légkamrás rendszerben adta meg. Intézményeknél többnyire ezt használják. 
 
A Bács-Gép Generál Kft. ajánlata esetében 1.600.000,-Ft maradna, amelyből meg le-
het oldani az óvoda fűtéskorszerűsítését, vagy esetleg azt, hogy az iskolában a Temp-
lom utca felől fából legyenek a nyílászárók. Ez azért merült fel, mert a Templom utca 
felőli kistermen 2 „DUFA” ablak van, amely még jó minőségű, de esztétikailag elütne 
a műanyagtól. Tájékoztatásként szeretném még elmondani, hogy a fa nyílászárók lé-
nyegesen drágábbak, mint a műanyagok.  
 
Mi a vélemény, javaslat? 
 
 

Polyák Tibor: a nyílászáró cseréknél az árajánlatban szerepel a külső és belső párkányok 
cseréje is? 

 
Csáki Béla: igen az árajánlat tartalmazza ezt is.  
 
Polyák Tibor: véleményem szerint egy intézménynél strapabíróbb a műanyag nyílászáró. 

Szerintem a 2 db „DUFA” jó minőségű ablakot nem szükséges kicserélni, azt követően 
pedig a folytatás lehet műanyag. Hasonló színű festéssel valamelyest esztétikailag is javít-
ható.  

 
Seres István: teljes mértékben elfogadhatónak tartom a Bács-Gép Generál Kft. árajánlatát. A 

nyílászárókkal kapcsolatosan nekem az a véleményem, hogy az iskolánál az utcai frontot 
fára cseréljük ki, a többi lehet műanyag.  

 
Csáki Béla: a fa nyílászárók sokkal drágábbak, ha ezt a megoldást választjuk, akkor az óvoda 

fűtéskorszerűsítésére biztosan nem jut pénz, pedig az óvodai gázkazánt is nagyon le kelle-
ne cserélni.  

 
Szénási Zoltánné: én is azon a véleményen lennék, hogy inkább műanyag nyílászárók legye-

nek, és az óvodában is oldjuk meg a fűtéskorszerűsítést. Lehet, hogy esztétikailag egy ki-
csit elüt egymástól a fa és a műanyag, de ennél sokkal fontosabbnak tartom az óvoda taka-
rékosabb fűtését.  
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Csáki Béla: van-e további vélemény, javaslat. 
 
A képviselő-testület többsége úgy nyilatkozott, hogy a Bács-Gép Generál Kft. árajánlatát fo-
gadja el, műanyag nyílászáró cserével, továbbá javasolja az óvodában is a fűtéskorszerűsítés 
megoldását.  
 
 

II. NAPIREND: Egyebek 
 

1.) 
Csáki Béla: az FSE azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az Augusztus 20-ai 

rendezvény lebonyolításához, illetve költségeihez 50.000,-Ft támogatást biztosítani szí-
veskedjenek.  

 
  A támogatási összeg felhasználásáról Megállapodást kötünk, és elszámolási kötelezettség-

gel tartoznak az önkormányzat felé.   
 

Van-e kérdés, vélemény, javaslat? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az FSE részére – az Augusztus 20-ai rendezvény lebonyolításá-

ra – egyszeri 50.000,-Ft összegű támogatás megállapítását. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
72/2011.(08.01.) önkormányzati határozata 
FSE 50.000,-Ft összegű támogatása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az FSE részére – az Augusztus 20-ai rendezvény lebo-
nyolítására – egyszeri 50.000,-Ft összegű támogatást állapít meg. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.) 
Csáki Béla: a képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy az IKSZT kialakítására elnyert 

beruházási pályázat építési munkálataira közbeszerzési eljárást indít. Továbbá felhatalma-
zást kell adnia arra, hogy dr. Sipos Krisztina közbeszerzési szakemberrel megbízási szer-
ződést köt.  

 
 Átadom a szót Lovasné dr. Polyák Erzsébet jegyző asszonynak.  
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Lovasné dr. Polyák Erzsébet: ismertetem a határozat-tervezetet. (1. sz. melléklet) 
 
Csáki Béla: van-e kérdés, vélemény? 
 
 Szavazásra terjesztem elő az IKSZT kialakítására elnyert beruházási pályázat építési 

munkálataira közbeszerzési eljárás megindítását.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
73/2011.(08.01.) önkormányzati határozata 
Közbeszerzési eljárás megindítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér kialakítására elnyert beruházási pályázat  /pályázati azonosító: 2068174022/ - épí-
tési beruházás megvalósítására a közbeszerzési eljárás elindításáról.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. Sipos Krisztina közbeszerzési szakemberrel az eljá-
rás lebonyolítása érdekében megbízási szerződést kössön. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3.) 
Csáki Béla: Tájékoztatások:  

- Az iskola és óvoda nyári tisztító meszelése rendben folyik, a tervek szerint halad. 
- Lomtalanítás 2011. augusztus 12-én (pénteken) lesz.  

 
 

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 
 
 
 
 
 


