
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. október 13-án megtartott  

rendkívüli nyílt üléséről a Házasságkötő terem helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester  

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Fercsik Tibor 

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

Pintér Tiborné 

   Dr. Sápi Attila    

Szovics Mihály 

  

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 

 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 

12 főből 10 fő megjelent.  A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Bazan Tibort  és 

Csoma Istvánt.  

 

Napirendi pont: 
1./. „A szociális szolgáltatás szervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-

4.5.2./B-2008-0006. jelű pályázat II. fordulójának előkészítése érdekében ismét szükséges a társult 

önkormányzatok döntése és újabb felhatalmazói levél aláírása. 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

2./  Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – határozatok elfogadása 

Előadó: Bobál István polgármester 

  

Bobál István: Javaslom, hogy először a 2.sz. napirendi pontot tárgyaljuk. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított  napirendi pontokat. 

 

1.) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által INTEGRÁLT 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR megvalósítására kiírt, 112/2009. (VIII.29.) FVM 

sz. rendeletben meghirdetett pályázathoz 

Bobál István: Későn kaptuk meg a címbirtokosi okiratot, ez kell a pályázathoz. Elfogadtuk 

azt a határozatozatot, hogy a címbirtokosi rangra civil szervezetet küldünk. Gyorsan kellett 

tervezőt keresnünk, ajánlatot kérni. Október 15. a beadási határidő. A határozati javaslat 

2.pontjában javaslom „bruttó 200.000 Euro-nak megfelelő összeg, amely jelen pillanatban 

53.340.000.-Ft-ig terjedhet. (266.7 Ft/Euro).” beírni. A beruházás úgy értendő, hogy mintegy 

33 Mft összeg lenne az értéke és 10 Mft-nyi összeg lenne az eszközök, hangosítás stb, és 

működési költségre közel 8Mft-nyi összeg. A 33,3 MFt-ot közbeszerzési pályázaton úgy 

írnánk ki, hogy szállítói finanszírozással, tehát nem kellene előfinanszírozni. A műszaki 

dokumentációk elkészítését a rövid határidőre tekintettel a Domober Műszaki Iroda (Bp 1156 

Sárfű u.3.) vállalja el 650.000.-Ft + ÁFA összegben.  Nem volt időnk 3 ajánlatkérésre.  

Fercsik Tibor: Mire készít tervet? 

Bobál István: Megkérdeztük, van-e arra kapacitás, hogy előzetes felmérések alapján tud-e 



olyan tervet készíteni nekünk, amit a pályázatba kiírt integrált közösségi szolgáltató tér előír. 

A négy oszlop kiváltásával 10 % helyet felszabadít, és az előírásoknak is meg tudunk felelni. 

Nem lehet benne kereskedelmi egység.  

Tokody Attila: Könyvtárnak kell lennie, a vizesblokk is elhelyezésre kerül, ruhatár, büfé lesz, 

és akadálymentesítés. A kocsmarész fog megszűnni.  

Csoma István: Az a könyvtár lesz a kultúrba, amit az iskolába terveztünk? 

Tokody Attila: Igen, a községi könyvtár. 

Csoma István: Az iskolába terveztünk könyvtárat, nem kis munkával.  

Tokody Attila: Az Alapító Okiratban is úgy szerepel, hogy Művelődési ház és Könyvtár. 

Bazan Tibor:  Ha beadjuk a pályázatot, nyertes pályázat esetén kell csak megfinanszírozni? 

Biztos, hogy fogunk olyan kivitelezőt találni, aki majd megfinanszírozza? Mert a Raiffeisen 

Banknak írt levelből az derül ki számomra, hogy nem lesz jövőre pénz, ezért kérdezem.  

Bobál István: 280Mft-os pályázatra találtunk szállítói finanszírozást a csatornaépítésre, 7 

pályázat érkezett. A mai világban nincs munka a vállalkozásoknak, és mindent megtesznek 

azért, hogy legyen munka.  

Szovics Mihály:Ha becsúszik valami a pályázatba, nincs buktató, hogy ránk veri a 

vállalkozó? Akkor utalják ki a pénzt, ha végeztek a munkával?  

Bobál István: Mi igazoljuk a munka elvégzését, és akkor kap pénzt. Nem a részünkre utalják 

a pénzt. Közbeszerzési pályázat úgy van meghirdetve, szállítói finanszírozással. Rizikónk 0 és 

1 % közé esik, de nekünk nem kell fizetni. A vállalkozó esik el a pénzétől, ha nem úgy 

teljesít.  

A címbirtokosi rangot azért kértük, hogy tudjunk pályázni. Szeptember 29-én tudtuk meg, 

hogy elnyertük a címbirtokosi rangot. A délután folyamán érkezett a Domober Műszaki Iroda 

ajánlata 650eFt + ÁFA összegről. Fontos, hogy éljünk a pályázattal, ez ritka, hogy önrész meg 

áfa sincs. Ez 33 Mft-os beruházás lenne, 3 évig kell a beruházást befejezni.  

Csoma István: Ez építészet, vagy gépészetet is érint ez a tervezés? 

Tokody Attila: Építészet és épületgépészet is van benne, de 90 %-a építési.  

Csoma István: A fűtési rendszert tervezik? Mert az nem fog beleférni 10 %-ba. Mert ha 

átépítjük a kultúrházat, 3 év múlva nem fogjuk épületgépészet miatt szétverni. 

Tokody Attila:  Lehet, hogy csak kazánt kell cserélni. Energiahatékonysági pályázaton 

pályázhatunk a fűtéskorszerűsítésre.  

Csoma István:  Oszlopkiváltás miatt teljes tetőcsere lesz? 

Tokody Attila:  Csak azon a részen lesz tetőcsere, ahol a 4 oszlop kiváltása történik. 

Szovics Mihály: Belvilágnak kell olyan magasnak lennie, nem lehetne lejjebb hozni? Nem 

mindegy, hogy 80 m2-t fűtünk feleslegesen. 

Tokody Attila:  Nem szabad, meg van határozva a légköbméter/fő.  

Bazan Tibor: 33Mft-ba mi fér bele? Tető, fűtés nem olcsó, vizesblokk átalakítása, stb. 

Reméljük sok minden belefér. A fűtésnél én is szerencsésebbnek tartom, hogy ha újítsuk, 

akkor újítsuk fel rendesen.  

Tokody Attila: Kiállítóterem, vizesblokk, ruhatár, könyvtár, nagyterem, színpad, kelléktár, 

öltöző, teakonyha, raktár, közlekedő, információs szoba, tetőszerkezet.  

Szovics Mihály: A kerítésemmel kapcsolatban van felvetésem. Történt a Ferkóéknál egy 

sajnálatos betörés. Beugrottak a kerítésen, betörtek.  A határozatban az lesz, hogy a 

„beruházás befejezéséig” várunk a kerítéssel.  

Bobál István: Most te mondtad el, hogy az be volt kerítve, beugrottak, és elvitték, tehát a 

kerítés nem véd semmit.  

Szállítói finanszírozást van, a javaslatból húzzuk ki. Javaslom, adjuk be a pályázatot és a 

650Eft+áfa-t biztosítsuk a tervezői díjra. Rizikónk most minimális. Ha elnyerjük a pályázatot 

és olyan helyzetbe kerülünk, hogy mégse tudjuk megtenni, akkor mondhatjuk, hogy nem 

kérjük.  



Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: A számla az önkormányzat nevére fog szólni. 

Tokody Attila: A számlát az ÖHIE nevére kell írni. 

Bobál István:  Átadott pénzeszköz lesz. Az óvodánál is mindent az alapítvány csinált, ez jó 

gyakorlat.  Mdosítjuk, hogy felhatalmazzuk az ÖHIE-t, és átadott pénzeszközzel biztosítjuk a 

forrást, és aláírja az ÖHIE. A 2.pont utolsó kipontozott részét kihúzzuk, a 3.pontnál a 

Domober 650.000.-Ft + ÁFA összeg, Ha más hozzászólás nincs, aki egyetért az előterjesztés 

elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

139/2009. (X.13)sz. képviselő-testületi határozat 

1.) A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, – mint a Művelődési Ház 

épületének tulajdonosa – hozzájárul ahhoz, hogy a pályázó az Összefogás a Hévízgyörki 

Ifjúságért Egyesület (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 19.) részére az IKSZT Címbirtokosi 

Okirat birtokában a Művelődési Házat az IKSZT projektben vállaltak szerinti 

megvalósításához rendelkezésre bocsátja. 

2.) A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT műszaki 

megvalósításhoz szükséges anyagi forrást előfinanszírozásként biztosítja; műszaki tervezési 

dokumentumok elkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőrzések és építés-

kivitelezés költségei tekintetében. 

A tervezett költségek bruttó értékkel értendők, amely legfeljebb bruttó 200.000 Euro-nak 

megfelelő, amely jelen pillanatban 53.340.000.- Ft-ig terjedhet. (266,7 Ft/Euro) 

3.) A műszaki dokumentációk elkészítését a rövid határidőre tekintettel a Domober Műszaki 

Iroda (Bp 1156 Sárfű u.3.) vállalta el 650.000.-Ft + ÁFA összegben. A képviselő-testület 

felkéri az ÖHIE vezetőjét  a szerződés aláírására.  

Az összeget a képviselő-testület a 2009.évi költségvetésében átfutó tételként,  

előfinanszírozásként  biztosítja, amit átutal az ÖHIE bankszámlájára. 

4.) A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az IKSZT  projekt 

megvalósulását követően (az utolsó kifizetési kérelem teljesítésétől számított 5 évig) a 

működtetési költségeket saját költségvetésében folyamatosan biztosítja. 

5.) A mellékelt Együttműködési megállapodást a Képviselő-testület jóváhagyta. 

6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit  gazdasági vezető     

 Hajdu Tünde ig.ea. 

 Kustra Tamás ÖHIE vezető 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

2 „Szociális szolgáltatásszervezés minőség javítása az aszódi kistérségben  „KMOP- 

4.5.2/B 2008-0006 jelű projekt 

 

Bobál István: Megszavaztuk, hogy lesz Idősek nappali háza Hévízgyörkön, 20 fővel, ez 

60Mft-os beruházás, 10 % önrész. Tárgyaltunk ezzel kapcsolatban, olyan határozatot is kell 

hoznunk, hogy ahol most működik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, azt a 

létesítményt, még 15 évig az önkormányzat hasonló feladatok ellátására biztosítja. Az a 

bajom, hogy a régi katolikus iskolát még az új beruházás megvalósítása után 15 évig 

családsegítő feladatok ellátásra kell biztosítani. 



Bazan Tibor: A régi iskolába a gyermekjóléti és családsegítő lesz? 

Bobál István: A tervben az van, hogy idősek nappali otthona és szociális iroda is itt lenne. A 

régi iskolát bérbe is adhatom, de annak a javait szociális és családsegítő dolgokra kell 

fordítanom.  

Csoma István: Kistérségi öregeknek lesz ez, vagy csak hévízgyörkieknek? 

Bobál István: Csak hévízgyörkieknek.  

Szovics Mihály: A katolikus intézménnyel kapcsolatban szóba jött, hogy adjuk vissza. Én 

mondtam, hogy ne adjuk vissza, ha nem kérik, de nem lehet megerősíteni ezt azzal?  

Bobál István: Ha visszakérné a katolikus egyház, van olyan papír, hogy lemondott róla. Meg 

kell hoznunk most azt a határozatot, hogy azt az épületet erre használjuk. 700eFt + áfa-ról van 

szó. 

Gólyáné Dudás Edit: Azért nincs összeg beleírva, mert az 5 %-os ÁFA-többletet még nem 

tudták, hogy mennyi lesz.  

Bobál István: Nyugodt szívvel ilyen határozatot nem lehet előterjeszteni a testületnek. A 

pályázatíró társaság változása miatt kérnek szavazásokat. Elmondtam azon az ülésen, hogy a 

6Mft + áfa-t, meg az eddig elvállalt önrészt nem fogom bevállalni, mert akkor biztos nem lesz 

Hévízgyörkön ilyen, mert 16Mft-ot nem fogok a testület elé terjeszteni. Összességében van 

+3Mft az új tervek szerint, és ezt kellene bevállalni az összes településnek.  

Bazan Tibor: Nem értek ezzel az egésszel egyet, mert látom, hogy meghozták ők szept.24-

én, erre október 12-én küldözgetik nekünk. Azzal se értek egyet, hogy kér tőlünk mindenféle 

garanciát, utólagos fizetést. Ő meg egyedül eldönti, hogy pályázatírót fog alkalmazni. 

Bobál István: Azt kell átgondolnunk, hogy azon az összegen kívül, amit bevállaltunk annak 

idején, attól nagyságrendekkel többet nem vagyunk hajlandóak többet vállalni. Szeretném, ha 

támogatnánk az ügyet, de azt is szeretném, ha tiszta dolgok jönnének az ülésre.  

Fercsik Tibor: Szerintem a határozati javaslatban jó a szöveg.  

Gólyáné Dudás Edit: Mi inkasszót adtunk a bank felé, hogy az önrész erejéig beszedhetik 

tőlünk a pénzt. Ma olyat kérnek tőlünk, amelyben nem szerepel összeg.  

Bobál István:Én ilyet nem adok ki.  

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

140/2009. (X.13)sz. képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  vállalja, hogy amennyiben a KMOP- 

4.5.2/B 2008-0006 jelű pályázatot a II. forduló során nem minősítik nyertes pályázatnak, úgy  

- a gesztor önkormányzat utólagos elszámolása mellett – a pályázat II. fordulójának 

előkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi kiadás megtérítését a településre eső 

beruházás arányában.  

Ezzel egyidejűleg  önkormányzatunk vállalja az ÁFA % módosulása miatti plusz  önerő 

összegét.   Az előirányzatot a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja az önkormányzat.   

 

A Hévízgyörk Kossuth L.u.6 (hrsz. 795/4)sz. alatti iskolában jelenleg működő szociális 

szolgáltatások a Hévízgyörk, Kossuth L.u.22.(hrsz.870) sz. alá költöznek. A kiváltással 

érintett ingatlan megtartja alapfunkcióját, iskolaként üzemel tovább a felszabaduló helyiség 

hasznosításával, és az önkormányzat tulajdonában marad.  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit  gazdasági vezető     

Határidő: 2009.okt.30., 2010. január 30. 



 

Bobál István: Október 16-án indulunk Schlüsselfeldbe. Megkérdeztük a képviselőket, 

intézményvezetőket, civil szervezeti vezetőket. A Havadiakkal is kapcsolatban vagyunk. 

Faluünnepünkre mindkét testvértelepülést szeretnénk meghívni. Október 22-én szeretettel 

várunk mindenkit az ünnepségünkre, fáklyás felvonulással megyünk a Hősök terére. Ma 

kiadtam egy közterületfoglalási engedélyt a Nemzetőregyesületnek, akik október 17-én a 

hévízgyörki Hősök terén tartják a zászlószentelésüket, és eskütételüket.  

Az ülést ezennel bezárom. 

-kmf- 

 

 

 

 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 

 Polgármester  jegyző 

 

 

 

Bazan Tibor 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

Csoma István 

jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 


