JEGYZİKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. július 7-én megtartott
rendkívüli nyílt ülésérıl a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Bobál István polgármester
Benkó László
Csoma István
Hajdú Éva
Pintér Tiborné
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály
Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel
7 fı megjelent. Hárman jelezték távolmaradásukat, Bazan Tibor, Kovácsné Toldi Ildikó,
Pintér Sándor. A mai ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom Benkó Lászlót és Pintér
Tibornét.
Ismertetem a napirendi pontot:
Napirendi pont:
1./. „A szociális szolgáltatás szervezés minıségi javítása az aszódi kistérségben” címő KMOP4.5.2./B-2008-0006. jelő elnyert I. fordulós pályázat megvalósítására önrész biztosítása
Elıadó: Bobál István polgármester

A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot.
1./. „A szociális szolgáltatás szervezés minıségi javítása az aszódi kistérségben” címő KMOP4.5.2./B-2008-0006. jelő elnyert I. fordulós pályázat megvalósítására önrész biztosítása

Bobál István: A pályázatot elnyeri az aszódi kistérség, amely pályázat idısek nappali ellátási
háza lenne és a szociális és családsegítınek egy-egy irodája. Sztán István Aszód
polgármestere levelet küldött az önkormányzatnak .- Bobál István felolvassa a levelet.- Az
összeget és a pályázati szándékot kell megerısíteni, illetve koordinációs feladatok ellátására
tagot kijelölni. Javaslom erre Csoma István alpolgármestert. Hévízgyörk önrésze 6.534.940.Ft. A költségvetésbe be van tervezve.
Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze:
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2009.(VII.7.)sz. képviselı-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete az új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Magyarország Fejlesztési Terv Közé-Magyarországi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „A Szociális szolgáltatásszervezés minıségi javítása

az alábbi kistérségben” címő KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelő elnyert I. fordulós
Pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a
projektet a pályázatban foglalt szakmai tartalommal továbbra is meg kívánja valósítani.
Hévízgyörk községre esı összeg:
A beruházás Hévízgyörk Önkormányzatra jutó aránya:
10 % önrész:
fejlesztési céltartalék-keret terhére biztosítja.

bruttó 65.349.400.-Ft
20,52 %
6.534.940.- Ft., melyet a

A képviselı-testület megbízza Csoma István alpolgármestert a koordinációs feladatok
ellátásával.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
Szovics Mihály: Megkaptuk az elıterjesztéshez a régebben elfogadott határozatot, ez nagyon
jó, legyen továbbra is így.
Hajdú Éva: Tájékoztatom a testületet, hogy az ÖNYE és ÖHIE 200eFt-ot nyert parlagfőmentesítésen, amelyet főkasza vásárlására lehet fordítani. Forgalomszámlálást végzünk július
16-án és 17-én a hivatal elıtt.
Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
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