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Hévízgyörk Község Önkormányzat
Polgármesterétől

ME G HÍvÓ
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviseló-testülete 201,í. december 9-én (kedden)
18.00. órakor t,ulja rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülését. mel}Te ezennel tisztelette1
meghívom.

Helyei Polgárme§teriHivatal
Polgármesteri Iroda
Iléyízg"v-örk, Ko§§uth L. u. l2,1.

NaDirendi Dontok:

1,) Előterjesztés a Hévízgyörki Óvodás Gyennekekért Közalapítvány rövidl9járatú hitel
felvételéhez önkormányzali kezességvá]lalás - hosszabbílási engedéI.v

Előadó: Bazan Tibol polgámester

2.) Önkormányzati tula.jdonban lévő, i!úsági és civi1 szervezetek közösségi terének külső
felújítása, komzerűsitésére rövid lejáratu hitel felvétele -.,KöZösségi- és I!úsági tér
kialakítása l-lévízgyörkön" címú leader pályázat - hite1 visszafiZetése

Előadó: Bazan Tibor polgármester

3) Hévízgyörki Hírmondó - ajánlat elbírálása
Előadó: Bazan Tibor polgárm9ster

4 ) Hevizpr örL' Spnneg} e\LlcI la,]ogdla5a
Előadó: Bazan Tibor polgármestel

HéVízgyiirk, 2 01 4. december 9.

Tisztelettel:

Bazan Tibor sk
polgármcster



JELENLETI IV
Eé:z!: Héyízg}ölk Község ()nkornáulzat Képfíselő-leshllelének 201,1. december 9-én negtaltoí
rc c]kfiüli n,ílí iilésén a Polgármesteri Hbatal PoI!árnesteri irada hel!,isé4ébe _

Jelen vannak:
-,)

' J }:e :'.i--nBazan Tiborpo]gármester
1

SZovics Mihály alpoIgármester

Fercsik Tibor kepriseló

Gede] Tiboí kép\ i5elo

Pintér sándor képviseló

Rajko Cahorkcp\iseIo

Zabos ISi\,án képviseló

,=_]r!.k

Meehívott;

Lukesné Csábi Ágnes jegyzó
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Ké§zült: Hévízgyörk Község Önkonnányzat Képviselő{estiiletének 2014.december 9-én
18.00,órakor megtartott rendkívü]i nyílt üléséról a Hévízgyörki Polgámrestei Hivatal
polgármesteri iroda helyiségében,

Meghí|otl:
Szovics Mjhá]y a]polgármester
Fercsik Tibor képvise]ó
Gedei Tibor képviselő
Pintér Sándor képvise]ó
Rajkó Gábor képviseló
Zabos ]Stván képvjseló
Lukesné Csábi Agnes jegyzó

Jelen vannak: Bazan Tibol polgámestel
Szovics Milrály alpolgármester
Gcdei Tibor képviselő
Pintél SándoI képviselő
Rajkó Cábor képviselő
Zabos István képviselő
Luke"ne Cslbi Agncs iePl,, o

Bazan Tibor polgármesler: Köszöntöm a megielenteket, Megállapíto1n, hogy aZ ülés
határozatképe§, mivel 7 főből 5 fó megjelent.
Ismertetem a napirendi pontokat:

NapiIendi Dontok:
1.) Előterjesztés a Hévízgyörki Óvodás Gyermekekért Közalapítvány rövidlejráratú hite]

felvételéhez önl(ormányzati kezességvállalás - hosszabbítási engedély

!]!3i[: Bazan Tibor polgármester

2,) Önl(ormányzati tulajdonban lévij, iíjúsági és civil szervezetek köZösségi teÉnek külső
felújítása, korszerűsítésére lövid lejáratú hitel felvétele .,KözöSségi- és I]túsági tér
kialakítása Hévízgyörkön" című 1eader pályázat hitc1 visszafizetése

Elóacló: Bazan Tibor polgármester

3) Hévízg,vörki Hírmondó - ajánlat elbíráiása
Előadó: Bazan Tibor po]gámester

4. ) H(vLlg)örli Spo-1epye.ület lanogal;.d
Előadó; Bazan Tibor po]gámestel

Á Kópviselő-testület a jelenlévó 5 főből 5 igen szayazat|al egyhangúlag elfogadja a
napirendi pontokat.
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- pintél sátldol kéwiselő megé*ezik az üléstercmbe. a kéDviselő-lestület létszdma ó főrc
lrlódosul.

1.) Előteriesztés a llévízg\,örki Óvodás GYcrmekekért KözalaDílvánY rövidleiáratú hitel
felvételéhez önkormányzati kezessé§,állalás - hosszabbítási engedélv
AZ előterjesztés írásban mellékc]ve a jegyzőkönyvhöz,
Bazan Tibor Dolgármester: - Isme eti az előterjesztést.- A faluház, foglalkozrató köZpontra
a közalapítvány pályázott, rajtunk kívül álló okok iatt a pályliati pénz nem érkezik vissza a

határidóig, dec.l5-ig, Mivel nem az önkormányzat vette fel a hitelt, ezéIt nem ke]l
konnanyzatí engedély. Javaslom, január 31-ig hosszabbítsuk meg,

Piítér sándor kéDvi§elő:Hol tafi aZ elszámolás?
Bazan Tibor polgárm€§ter: Az elszámolás be ]ett ad\a szeptenbelben. 'fermészetesen, ha
rne§idn a pen-/. akor ere rem le:z sz.ikcég
Raikó Gábor kópYi§€lő: Mekkora az összeg?
Bazan Tibor Dolgármester: 20 MFt,
Raikó Gábor kéDviselő: Akkor voll anól szó. ha nem kapnánk meg a pénzt valami okná]

fogva, akkor mi lesz. és akkor nem vettük bele a szerzódésbe. hogy rajtunk kivül álló okok
nriatt. neln mi vagyunk a hibásak,
Bazan Tibor Dolgármestel: Aki egyetért a7 alábbiakkalI

-.- Á képNiselőaeshllet houájáruIását adja és kezességet rálldl, hob,- a Kó:alapítyány a

Hé|ízg,örki (hodás Gyermekekért .,ilil szelvezeí a ,,Hélízglarki Foglalkoztató

Turiszlík!.li Központ " Leddel pályáZdtának 1neglalósításához 2a millió Ft hitelt |eg,ven íel
a Sajól,ölgye T'akarék1öyelkezetlőL A hitel íeflezett kezdő é.^ l,égdáluma: 2011, jtilíus hó

2a15. jantúr 31.

Á Képfísela'lesh:ilet kijele tí, hogf a 2a1]. él;i CXCIV. tönjék!- órtclméhcn a

kezességvállalásnak tórúú|i akadál}^a nincs, kortnányzatí engedélyhez nem kötót1.

- A KépNíse!őlesttllel kijeleníi, hogy a hitel ,fedezeteként íelajánlott ingallo nem az

ónkormánfzati tófz§agyon része, ,filrgalomhlpes (\,agronk!:|tdsztcl bemúatáw)

a14/7,a3l/],037/70, a37/71,72,73.71,80,8], 016/2 05]/9.5], 55,055/35,061i2,

07]/52, 53, a82/]3,0]12/35, 25]5/2, 1, 5, 6,7,8, 2558 hrsz- és megfelel a Nemzeti

Vrtglonról szótó 20l l. éyi CXCl/L n. rendelkezilseinek_
, A Képyi|előlestúlet kíjelenti, hogy d íerl)ezett hítel ,íbl\,étele mePíelel 4 hitelíebételi

korlát álídl megszdbott feh;ételeknek 2a1 l- CXC]V- 10§.6).

- t Képyiselőlesííilet melléke! két lezált éf költségetésének tef|ez?ll é.l záfó
köllségletését, yllamint az adott élkökségNetési terfét a beadotr módosításokkal

A hítel kaltségeit (pl- kamat, ántalások díja, eg.,éb bankkalrcégek, értékbecslés díja, stb,) a
kópyiselőJe-rííileí L! 2011-éyi kjltsépetésében biztosíaa. E!|onatkozik a szerződélmódosítás
1 %-os -200.00().- Fí - os díjtira is.", kézfeltartássa] j elezze.

A Képviselő testület a jelcnlévő 6 képviselőból 6 igen szavazatlal. egyhangúlag az alábbi

hatáTozatot hoZZa:

110/2014. (x .09.) §z. KéDYiselő-testületi határozat
- A képviseló-testiilei hozzájárulását adja ós keze§§éget vállal, hog,v a Közalapítvány

a Hévízg},örki Óvodás Gyermekekért civi1 szervezet a ,,Hévízgyörki Foglalkoztató



l57

Turisaikai Központ'' Leader pályáZatának megvalósításához 20 millió It hitelt vegl,en

fel a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől, A hit€l tervezett kezdő és végdátuma; 2014.
július hó - 2015, január31,

- A Képviselő-testiilet küelenti. hogy a 2011. évi CXCIV. törvény érte]mében a
kezességvállalásnak tön,ényi akadálya nincs, kormán),,zati engedél}üez nem kötött.

- A Képviseiő-testület kijelenti, hogy a hitel fedezeteként felajánlott ingatlan nen az

ónkormányzati törzsvagyon lésze, forgalomképes (vagyonkataszter bemutatása)

014/7.031/1. 03"Il70.03,11,11,12.,73,74,80,8],. 04612,051/9.54.55,055/35.061/2,
0'71l52,53,082/18,0142/35,25l5l2.4,5.6,7,8, 2558 hrsz, és megl'elel a Nemzeti

vagyonról szóló 2011. évi CxCvL tv. rendelkezéseinek.
- A Képviseló-testiilct kijelenti, hogy a tervezett hite1 felvétele megfelel a hitelfelvételi

kollát által negszabon felvételeknek 201 1. CXCIV.l0§.(3).
- A Képviselólestül.t mellékel két lezárt év kö]tségvetésének ten,ezett és Záró

költségvetését, valamint az adott évköltségvetési teryét a beadott módosításokkal
A hitel költségeit (pl. kamat. átutalások dija, egyéb bankköltsógek, értékbecslés díja, stb-) a
képvisclótestiilet a 2014.óvj költségveiésébcn bizlosítja. EZ vonatkoZik a szerződésmódosílás
1 %-os -200.000.- Ft os dijára is,

!9!9!!g: Bazan Tibor po]gármeslel
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
IJaj du Tünde ig,ea.

!4!!!!!l azonrral

2.) Önkormánvzati tulaidonban lévő. iíiúsági és civil szervcz€tek közösségi terének külső
felúiitása, korszerúsitósére rö!id lciáratú hitel lelvélele -..Közösségi- és Ifiú§áei tér
kialakítása Hévízg!,örkön" című leader pályázat - hitel visszaíizeíése
Az elóterjesztés írásban melléke]ve a jegyzőkönyvhöz.
Bazan Tibor polgármest€r: - Ismerteti az elótedesztést.- Az onkormányzatnak 5,5Mft-ot
keilene visszafizehi az Asszon}kórus helyett, fuivel szeptembcr 29-én volt a rendezvény, be
1ettek adva az elszámo]ások, ne1n jött még vissza a pénz. E7l visszafiZetjük, és amikor az
Asszonytórus visszakapia, akkor az önkormányzat számláiára visszakeriil az összeg,

Aki egyetát az alábbjakkal: ^alét,ízglörk Község onkormányzaí Kép.)iselőlesüilete úg)
döníótt, hog) a Turaí Takaúk zdetkezelíől felteít hítel utolsó részletét, a nak yég,ő leiárdti
határídeje míaft /2a]1. december 15./saját pénzeszközből tólleszíi. Ennek ósszege 5.,190.000.

F!. EZen pénzősszeg az }sszonykórtLs NéPműfészeti Egyesület íészéről keril megtérítésre a
LEADER pátyárati tánogatál megérkezésekor azonnal, melynek legkésőbbi határideje 2a] 5.

j anuár 31 -" kézfeltertással j elezze.

A Képviselő-testü]et a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazatta1, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
111/201,1. (xII.09.) sz. KéDviselő-te§tületi határozat
Hévizgyörk Község Önkorrrrállzat Képviselő tesülete úgy döntött, hog.v a Turai
Takarékszövetkezeltól felveit hitel uto]só részletét, annak végsó lejárali határideje miatt
/20l4. december 15./§aját pénzeszközből törleszti. Ennek összege 5,490.000.-Ft, Ezen
pénzösszeg aZ Asszonykórus Néprrrúvészeti Egyesület lészéről kcrül megtérítésre ]] I FADFR
pályázati tánogatás megéIkezésekor azonnal, melynek legkósőbbi hatáIideje 2015, januar 31,
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!9!9!jjg: Bazan Tibol poigármester
Lukesné Csábi Agnes jeg,vzó
Gól.váné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu 1ünde ig,ea,

Határidő: azonna]

3) Hóvízgr,órki Hírmondó - aiánlaí elbírálá§a
Az e]óterjesztés irásban mellékelve a j egyzőkönyvhöz,
Bazan Tibor polgánnester: - Ismerteti az clőteiesztést,, Amikor az sZMsZ-t tárgyaljuk, a
Hírrnondót is bele keli venni. milyen rendszerességgel. hogyjelenjen meg.
Raikó Gábor kéDyiselő: AZ 1,sz. ajánlatot javaslom elfogadásla,

Eazan Tibor Dolgármcster: A 2014. januári 16 oldalas Hírmondónak az ála volt 207e|t-
AFA, Most a vágatlan anyag 32 oldal volt. SZMSZ módosításában szeretném, hogy eg,v

évben legalább kettő jelenjen meg. Ene majd térjiink vissza az SZMSZ módosításának
tárgyalásakor, [Z most cgyszeri megie]entetés.
Pintér Sándor kérrviseló: Tla valarni esemény történik a faluban. meg kellene je]entetni egy
újságot, még ha kisebb példányban is. Pl. Falurendezvény van, e]őtte vag!,utána nreg kelleDe
jelentetni. ene fe1 Jehetne késziiini az SZMSZ módosításhoz,
Raikó Gábor képviselő: Most eldöntjük, hogy me]l,ik minőséget jelentetjük lneg, és
januárban, ha tárg}aljuk az SZMSZ módosítást, akkor mindelki gondolkodjon azon, hogy
hány legyen egy évben.
szovic§ MihálY alpolgármester: Nekem is aZ a véleményem, hogy kettő, szcrintem
negyedévenként me gfelelne,
Bazan Tibor polgármesterI Megkérem ]egyzó Asszon},t, hogy ha le§z aZ SZMSZ módosítás,
akkor elre is térjünl( vissza,
Aki egyetért az alábbiakkal: ,.Hétízglörk Kózség Ónkormányzaí KépliselőlestüIele úg,
dóntött, hog) a 2011. ét légí hévízglörki Hírmondó újság l l a0 darub számban a Mályus Bt,
készítse el. A Hél,íZgb/k Kózség Ónkormányzata felhatalmazza Bdzan Tibor polgármestert,
lxog a héyí.gyölki Hírnondó újságot a Máty115 Bl től Ar: ] ] ]_-Ft/db+Aía (122 í00-+32
967.) Brulíó: ]55 067,-FtlÁía áranrendelie meg. "kézfeltartással jelezze.

A Képviseló-tcstület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szevazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
1t2l201,1, (xII.09.) §z. Képvis€lő-te§tületi határozat
HévíZgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hog,v a 2014, év végi
hévízgyörki Hímrondó újság i 100 darab számban a Mát}us Bt. készítse el. A HévíZgyörk
Község Önkormányzata felhatalmazza Bazan 'I'ibor polgánrrestelt, hogy a hévízgyörki
Hírmondó új§ágot a Mát}us Bt-től AI: 111,,Il/db+Afa (122 100. +32 967,-) Bruttó: 155 067.-
ft+Áh alon rendelje meg.

Felelős: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Bányánszkiné Tóü Erika pü,ea,

Határidő: azonnal
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,l.) Hévízgyörki SDortegve§ület támogatá§a
Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönylhőZ.
Bazan Tibor Dolgárme§ter: - Ismerteti az elóteiesztést.- AZért került most napilendi pontra,
mert volt bent nálam Pintér Sándor, elmondta, szüietett egy együttmúködési megállapodáS az
elóZő testüleltel. AZ együttmúködési megállapodás azt jelenti, hogy az október és novemberi
számlákat kifizetjiik, ez átutalásra is került, a decemberi spo]tegyesúleli költségeket is aZ

önkomrányzat fizeti. a g,vermekek 3 tomára elmennek, ennek költségeit is kilrzeti az
önkormányzat, Utána le fogunk ülni, a költségvetés tervezése előtt át kell gondolri, hogyan
lesz a civil szeNezetek támogatása.
Pintér Sándor képviselő: A megkeresés abból a célbó1 volt. hogy minden hónap elején
bejövök ó5 behozom az utánpótlás elszámolását és azt rendezzlik. október elgjén a
választások miatt nem 1öfiént meg ez. A decemberi költség a 3 tomának a részvéte]e és
járulékos költsége.
Lukesné Csábi Ágnes iegYző: Testtileti határozat született róla, hogy az önkormányzat é5 a
sportegyesület együttműködik, Sajnos ilyen megállapodás íIásban nem született, viszont a

volt po]gármester és a spo egyesület e]nöke folytatott tfugyalásokat, az október 12-i választás
előtt 540eFt lett kifiZetve, illctve a napokban 330eFt. Polgármester ű nrondta, hog1,,még
ebben az évben lnég 175eF't-ra van szüksége a spofiegyesületnek, Mivel nem volt róLa

testületi határozat. ezért ke11 hozni hatálozatot, ilietve, hogy a 2014.évi tartalékkeret terhéIe

mcgy ez a támogatás.
Bazan Tibor Dolgármester: Annyiban szeretném módositani aZ előtcrjesáést, hog} a

decemberi számlát is kifizetjük,
Aki egyetért az alábbiakkaL: ,,Ilétízgyórk Kózség Ónkormányzat Képviselő,testíilete úg,
dóntótt, hog} a 18/2011.oL21.) sz, képfíselő,te|tiileti hatálozat dlapján Hérízg,örk
Spofiegyesület részére 20]1. éve d taríalék kere! íerhére ]055 eFt !ámogdlást nyújt."
kézfeltanással j elezze.
A Képviselő{estület a jeleniévó 6 képviselőbő1 6 ige11 szavazattal, egyhangírlag az alábbi
batálozatoí 77ozza|

113/2014. (xII.09.) sz. Kóí}Yi§elő-teslületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormán),zat Képviselő testiilete úgy döntótt, hogy a 48/20l4.(VL24.)
sz. képviselő-testületi határozat alapján Hévízgyörk Spofi€gyesúlet rószére 2014. éwe a
tartalók keret terl]ére 1055 eFt támogatást nyújt.

!9!9!!g: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agrres jeg_vzó

Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu Tiinde ig.ea.

I1atáridő: a7onnal

Aszt8liteni§z sDortegve§ület tái ékoztatóia
Bazan Tibor Dolgárme§ter: AZ Asztalitenisz Sportegyesület lna megkeIesett engem,

Raikó Gábor kópviselő| Javaslom, térjünk vissza rá, amikor a civil szervezetek tánogatását
tfugyaljuk.
Lukesné Csábi Áenes iegvző: Ha nincs önállóan bejegyezve, hanem a slortegyesület
szakosztiálya. akkor csak a spofiegyesü]et kaphatja meg.
Pintér Sándor képviselő; van két csapat, az ,,a" csapat már profik- A ,,Hévízgyörk2" nemrég

alakult, KéItem már többször, hog"v próbáljanak külön menri a sportegyesülettől. Rendetlenül
múködnek. Műkódhetnek ebben a formában, de csak akkor, ha rendszeresítik a dolgot,
Számlákat össze ke11 szedni és oda kell adni, hogy 1e tudjuk könyvelni,
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Bazan Tibor po|gárm€st€r: Visszatérhetiink akkor is rá, mikor a civil §zen,ezetek
támogatása lesz. de nekem azt jelezlék, hogy nagyon jutányos áron lehetne venni
versenyasztalt. \{ost szeietnék eá megvellnl, Szeretném, ba támogatnánk kicsit széiesebb
körbe[ nemcsak egyedúl akár aZ asztalitenisá, akár a focit. meg mindenféle sportot. mert jó
lerure. ha minél több fiata1 spoltolna. Akik indulnak a bajnokságba, nekik lenne szükségük
elre a veNenyasztalra.
Gedei Tibor képvi§€lő| Ha megszavazzuk, akkor a 3 asztal a sportegyesüer kötelékébe
tartozik.
Pintér Sándor kéDviselő: Én tartózkodni fogok a dologtól addig, amíg ez nem lesz lendbe
téve. Úljünl< le és tisztáZzuk le,

Bazan Tibor polgármester: A támogatás csak úgy mehe|, ha támogatási szerződést kötünk.
Ugy látom, hogy asáal ügyben támogatási szerződést a sportegyesülettel kel1, hogy kössiink.
nivel a szen,ezet nincs bejcg,vezve, ez szakosztalya a sporleg}esülclnek, Össze kell ülnünk,
megbeszélni.
Pintér Sándor kéoviselő: Ugy gondolom, két aszta1 kell nekik.
Bazan Tibor Dolgármester: Egyeáetés után a kettó asztalt fogjuk nekikjavasolni,
Gedei Tibor képviseló: Ha meg tudnak állapodni, onnantól kezdve támogatjuk á dolgot.
szol,ics Mihály alpoleármester| I]a tisztáZva r,an a dolog_ akkol hatalmazzuk fel a
polgánnester1 ebben a2 ügyben döntsön.
I]azan Tibor Dolgármestel: Ha nlás hozzászólás nincs, a részvételt mcgköszönöm, az ü]ést
be7árom
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