
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. június 28-án megtartott  

rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester 

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

Pintér Tiborné 

Pintér Sándor 

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 Tibor 

alpolgármestert és Csoma István alpolgármestert. 

 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1) Fejlesztési céltartalék feloldása, a Raiffeisen Bank által zárolt kötvénykibocsátásból származó  

   lekötött  pénzeszköz egy részének felszabadításáról szóló 54/2010.(V.25.)sz. határozat módosítása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

2) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-  0077.sz.  

   pályázat Közbeszerzési eljárás elindítása 

   Előadó: Bobál István polgármester 

 

3) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-  0077.sz.  

   pályázat Közbeszerzési eljárás elindítása -  közbeszerzési szakértő ajánlatának elfogadása 

   Előadó: Bobál István polgármester 

 

Képviselő-testület egyhangúlag  elfogadja a napirendi pontokat. 

 

Bobál István:  

 

1) Fejlesztési céltartalék feloldása, a Raiffeisen Bank által zárolt kötvénykibocsátásból 

származó lekötött  pénzeszköz egy részének felszabadításáról szóló 54/2010.(V.25.)sz. 

határozat módosítása 

Bobál István: Az előző ülésen nem tudtuk megszavazni, önkormányzati érdekről van szó, 

összehívható ugyanabban a témában a rendkívüli ülés. Előző ülésen kitárgyaltuk, az 

előterjesztést ismeri a testület. 

Dr. Sápi Attila: Nem a 9MFt-os összegről van szó? 

Bobál István: Igen, rulírozó munkabér hitelről. Ismételten megerősítem, hogy ez azt jelenti, 

hogy a 9MFt-ot a hónap elsején átutalja a bank, következő hónap 30-án az állami 



támogatásból leemeli. Meg van a fedezete, kockázatot nem jelent.  Holnap fogad a bank, meg 

tudjuk tárgyalni a további részleteket.  

Dr. Sápi Attila: Ha most sem sikerül megszavazni, hányszor jövünk össze ebben az ügyben? 

Bobál István: Akkor beszéljünk erről, ha nem sikerült megszavazni.  

Bazan Tibor: Ha átutalja a bank, milyen feltételekkel, mennyit kell visszafizetni? 

Lukesné Csábi Ágnes: A hitel kamat a mindenkori bubor 1 havi + 4%, rendelkezésre tartás 

évi 2 %, egyszeri kezelési költség 100eFt. 

Gólyáné Dudás Edit: Ez a keretszerződés 1 évig szól, 1-jén rendelkezésre bocsátja, egy 

hónapig pluszként van, minden hó elsején rendelkezésre is bocsátja, vissza is vonja. A 

legvégén már csak visszavonja.  

Bazan Tibor: Másra is lehet fordítani, nem csak munkabérre. 

Gólyáné Dudás Edit: Kifejezetten munkabér-hitel a neve. A mostani munkabérünket ebből 

fogjuk kifizetni, az így felszabaduló 9Mft, abból pedig a számlákat ki tudjuk fizetni. 

Bazan Tibor: Ha nem lenne megszavazva, akkor előállhat az a helyzet, hogy nem lesz 

munkabér? 

Gólyáné Dudás Edit: Igen. 

Bobál István: Ez nem így van, nem helyes. A munkabérre jön a pénz 2-án, a munkabért ki 

tudjuk fizetni. Kérem pontosan a válaszokat. 

Bazan Tibor: Tehát a 9Mft-ra nem azért van szükségünk, hogy a munkabért kifizessük. 

Bobál István: Egy hónapig a rendelkezésre áll. Akkor lenne nagy baj, ha nem jönne a 

munkabérre a 9MFt. 

Bazan Tibor: Ha nem lesz megszavazva, mi van a működéssel? 

Bobál István: Akkor beszéljünk erről, ha nem lesz megszavazva. A bank holnap fogad. A 

banknak nem célja, hogy ellehetetlenítsen minket.  

Dr. Sápi Attila: Hiba volt a bankoktól, hogy nem nézte, hogy az önkormányzatok mire 

használják fel a kötvénykibocsátásból származó összeget. A bank felszabadít-e még 

pénzösszeget, ha Hévízgyörk olyan beruházásba kezd, ami pénzt hoz? 

Bobál István: A 150MFt ott marad a számlánkon. A bank vállalta a szerződésbe, hogy az 

önkormányzat által közösen azokra a beruházásokra óhajtja tenni, amikor látja, hogy vissza 

tudjuk fizetni az éves kötelezettségünket. Holnap jön a beruházó, akivel tárgyalásban vagyunk 

a telkekkel, jön az ügyvédünk, a bankkal beszélünk, mondja meg a feltételeket.  

Csoma István: Amikor felvettük ezt a pénzt, le van írva, hogyan szabadulhat fel a 150MFt. 

Ezt a feltételt kell teljesíteni. Üzleti terv kell a bank felé, amiből látják, hogy megtérülő 

beruházás lesz. Lakóparkra befektetőt várunk. A lőtérből szerettünk volna üzleti projektet. 

Kudarcnak érzem, és az állami bürokráciának, hogy 4 év alatt nem tudtuk megszerezni a 

lőteret.  

Lukesné Csábi Ágnes: Tájékoztatom a testületet, a képviselő-testület felelős a biztonságos 

gazdálkodásért. 8-9MFt körüli az állami támogatás, az elmegy a munkabérre, ha megkapjuk 

1-jén a 9MFt rulírozó hitelt, kb. 30 napig a számlák kifizetésére elegendő. A testületnek 

gondoskodni kell a csapadékvíz-elvezetési beruházásról, július 31-ig, ha befejeződik, a 

testületnek 15 MFt-ot biztosítani kell saját erőt.  

Bobál István: 50MFt-ot kértünk a banktól, hogy szabadítson fel, ebben benne volt 4 pályázat 

önereje. A testület tisztában van vele. Elmondtam, hogy az 50MFt-ot nem adta meg a bank, 

ezért kérjük a 9MFt-ot, hogy 1 hónapunk legyen, és egy hónap alatt vigyük döntésre a dolgot. 

Van 150 MFt lezárva, van 180MFt-os telkünk, vannak a különböző projektek. Ha a telkeket el 

tudtuk volna adni, akkor lett volna egy lekötött összegünk, és 187Mft-os eladásunk, ebből 

104MFt-ot beterveztünk a költségvetésbe, és 83 MFt-unk maradt volna szabadon. A 104MFt-

ba minden olyan benne van, amit erre az évre terveztünk. Ebből kb. 15-20MFt nem valósul 

meg az idén, a szociális ellátó önrésze, az önkormányzati épület önrésze, és még pár dolog. 

Biztosítékot fogunk kérni a fejlesztési területre, úgy adja ide a bank a feloldást.  



Dr. Sápi Attila:A svájci frank 215 most. 

Bobál István: Nagy hiba volt, hogy megengedték, hogy így adják ki. Senki nem gondolta, 

hogy így el fog menni 215-re.  

Csoma István: Pénzt csak a telkekből tudunk realizálni. A telkeket akciózni kellene. Olyan 

befektetőt kell keresni, akinek van mobilizálható pénze, hogy ezt a helyzetet feloldjuk.  

Bobál István: Ha most ezt meglépjük, jövőre nem tudunk semmit csinálni. Az a telek ér 

annyit, még lehet húzni. Van még egy  mentőövünk, a testvérvárosi kapcsolatunk, ha nem 

sikerül a bankkal tárgyalni, akkor felkeresnénk a német testvérvárost, van-e elképzelésük, 

közös együttműködésről tudunk-e tárgyalni. Nem akarom azt a terhet a következő testületnek. 

Ez a nyár végi kiárusítás jó ötlet, de annyit kapjunk meg érte, amit beletettünk, vagy egy 

kicsivel többet. 

Bazan Tibor: Tehát a biztonságos működéshez szükség van a rulírozó hitelre? De még 

mindig nincs baj? 

Bobál István: Ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a kisvállalkozók számláit. A határidős számlák ki 

vannak fizetve, nincs késett számla. De még minket nem hozhatnak csődbe, csak hatvan nap 

után. Akkor lesz baj, ha nem tudunk fizetni. Holnap megyek a bankba, aztán Németországba, 

akkor van baj, ha nem tudtam elintézni. Hatvan nap után öncsőd kötelezettség is van. Akkor 

van baj, ha ezt meg kell tenni.  

Gólyáné Dudás Edit: A beruházás önrésze meg kell, hogy legyen, az 1 hónap. 

Bazan Tibor:Az honnan lesz az az összeg? 

Bobál István: Ebből, amit holnap intézünk, a bank mondja meg, aki érdeklődő van, 

elfogadja-e úgy, hogy ennek az ígérvényére felszabadít nekünk pénzt. Holnap egy osztrák 

befektetővel tárgyalok.  

Bazan Tibor: Ha nem szavazzuk meg a hitelt, a működés lassan leáll. A következőkről kérek 

tájékoztatást: ki kap benzinpénzt, mennyit, stb., a polgármester saját hatáskörben elköltött 

pénzösszeget, jogi tanácsadó mennyi összeget vett fel és mire, óvoda vásárolt-e masszásfotelt 

önkormányzati pénzből? 

Gólyáné Dudás Edit: Megnézzük a tárgyi eszközt holnap, konkrét választ adok.  

Bazan Tibor: Ha már tavaly decemberben őszintébbek lettünk volna, lehet, hogy a 

hitelfelvételt elkerülhettük volna.  Hírmondó? Az sem jó, hogy a fontosabb tervek mindig 

nálad vannak. Lassan baj lesz, látja mindenki, hogy a működésre kell. Az utolsó utáni órában 

vagyunk, de még nem késő. 

Szovics Mihály: Telefoncsomag? 

Bobál István: 500eFt jött ki éves szinten a megtakarításra, a csomagváltás miatt. 

Szovics Mihály: Árok ügyemben bejöttem tavaly, a polgármesternek be volt zárva az ajtaja, 

nem tudtam megnézni a terveket. Nem tudtam a saját dolgomat megnézni. 

Bobál István: Ez a 9MFt szükséges ahhoz, hogy könnyebben működjünk, de nem ahhoz 

szükséges, hogy csődeljárást indítsanak ellenünk. A bírálat jön tőletek, de a négy év közös 

munkára nem mondtátok, hogy ez is valami. 

Szovics Mihály: Ahogy ki lettünk zárva az egészből. 

Dr. Sápi Attila: Gratulálok a 4 évért. 

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

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

77/2010. (VI.28)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk  Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy igénybe veszi  a 

Raiffeisen Bank rulírozó munkabér-hitelét 9.000.000.-Ft keretösszeggel. A hitel fedezete az 

állami támogatás, melyből havonta visszatörlesztésre kerül az összeg. 

A hitel igénybevétele   2010. július 1-én történjen. 
 



Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

  Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

2) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-  0077.sz. 

pályázat Közbeszerzési eljárás elindítása 

Bobál István: A határozati javaslatot minden képviselő megkapta. Ismertetem az 

előterjesztést. 

Dr. Sápi Attila: Az akadálymentesítésben nincs benne, hogy a korszerűtlen fűtés megszűnik. 

Az önrésze pénzt fog elvinni, megtakarítás  lenne a fűtéskorszerűsítés. 

Bobál István: Energetikai pályázatunk be van adva, abban van benne, ezt kb. júliusban 

kapjuk meg. Az akadálymentesítés keretén belül belső nyílászárók cseréje benne van, lift, stb. 

Csoma István:Az akadálymentesítési pályázat sikeres, 30MFt-ot kaptunk, 3MFt az önrész. 

Ezt meg kell lépni. Az energetikai pályázat a hőszigetelés, nyílászáró cserék, ennek összege 

100MFt-os beruházás, az önrésze kb. 40MFt.  Erre esélyünk nincs, hogy 40MFt-unk legyen, 

ha csak nem adjuk el a telkeket. 

Bazan Tibor: Önrész biztosítható lesz? 

Bobál István: Mostani állás szerint nem, önrészről akkor kell nyilatkozni, amikor kihirdeted a 

pályázat nyertességét. Olyat nem teszünk meg, hogy kihirdetjük, és az önrész meg nincs meg, 

mert ez bűncselekmény. 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

78/2010. (VI.28)sz. képviselő-testületi határozat 

 

1.) Tekintettel arra, hogy a Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

által kiírt „A hévizgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal komplex 

akadálymentesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák elvégzése vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárását 72/2010. (VI.25.) sz. képviselő-testületi 

határozatával  eljárást a Kbt. 92.§ a) pontja alapján  eredménytelenné nyilvánította, mert arra 

egyetlen ajánlat sem érkezett. A Képviselő-testület  jelen döntésével úgy határozott, hogy a 

hévizgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésének idei befejezése érdekében 

az eljárást a Kbt 125.§ (2) a ) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással folytatja 

le.      

 

2.)Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörki  

Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítésének hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárásában a Képviselő-testületnek a település Közbeszerzési Szabályzatában rögzített 

hatásköreit a polgármesterre ruházza azzal, hogy a polgármester a meghozott döntésekről a 

lehető legrövidebb időn belül köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.  

 

3.) A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 

Elnök:       Bobál István polgármester 

Elnök-helyettes:    Fercsik Tibor FPB elnöke 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő: Csoma István alpolgármester 

Pénzügyi-szakértő:    Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Közbeszerzési-jogi szakértő:   Dr.Németh L. Zsolt  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 



 Dr.Németh L. Zsolt ügyvéd 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal, ill.  folyamatos 
 

3) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-  0077.sz.  

   pályázat Közbeszerzési eljárás elindítása -  közbeszerzési szakértő ajánlatának elfogadása 

 

Bobál István: - ismerteti az előterjesztést- 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

79/2010. (VI.28)sz. képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola 

akadálymentesítésének hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásának jogi lebonyolítására Dr. 

Németh L. Zsolt közbeszerzési szakértőt bízza meg 200.000, Ft+Áfa = bruttó 250.000.-Ft 

összegben. 

Az összeg kifizetése a 2010. évi költségvetés tartalék keret terhére történik. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal. 

 

Bazan Tibor:  Úttörő utcai játszótérnél a vállalkozó tegyen rendet.  

Gólyáné Dudás Edit: Múlt ülésen szóba került, milyen hitelállománnyal vette át a testület. 

Pontosítok: Folyószámla-hitel 14.213eFt, beruházási hitel 8.500eFt volt.  

Szovics Mihály:Árok nálam megy le, műhelyem mellett fel kell bontani, mert vékonyabb a 

csapadéklevezető cső. Kaptam egy levelet polgármester úrtól, ami nem azt tartalmazza, amit 

megbeszéltünk. Az építményemtől 1 m-re kellene csinálni az áteresz-cserét. Szeretnék 

műszaki leírást, hogyan lesz kicserélve, a vállalkozó, akivel szerződést kötök.  

Bobál István: Az önkormányzat területét lekerítetted engedély nélkül, építettél az 

önkormányzat árkára engedély nélkül egy épületet. Vízjogi engedély nincs, hogy lefedheted 

az árkot. Azt mondtam a vállalkozóknak, hogy lakosságbarát feltételekkel csinálják, amit nem 

muszáj,  ne bontsanak fel. Mikor építetted azépületet, kockázatot kellett vállalnod, az 

önkormányzatnál végzett munkát köteles vagy tűrni, kártérítési igény bejelentése mellett.  

Szovics Mihály: Azt kérem a vállalkozótól, hogy lássam, mi a biztosíték, hogy ne legyen baj. 

Jogi biztosíték kell. 

Bobál István: Jogi biztosíték a törvény. Te kijelented, hogy tűröd és beengeded a vállalkozót. 

A munkálatokat kéred, hogy pontosan mondják el a technológiáját.  

Dr. Sápi Attila: A coop-nál lévő üveggyűjtő kukákban vegyes törmelék szemét van, ezt 

rendezni kell. 

Bobál István: Javaslom, hogy a 3 üveggyűjtő konténert hozzuk be a hivatal épülete mögötti 

udvarba. 

Aki egyetért ennek elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

80/2010. (VI.28)sz. képviselő-testületi határozat 



 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a községben lévő 3 

szelektív-hulladék gyűjtő szigeten lévő 3 üveggyűjtő konténert a polgármesteri hivatal épülete 

mögött helyezi el, erről a lakosságot tájékoztatja. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal. 

 

Csoma István: Kérem, hogy a testület előtt nyilatkozza ki azt a polgármester, hogy kapott-e 

tőlem olyan kérelmet, hogy az én hidam ne legyen felbontva, és hogy miért nem lett az én 

hidam feltúrva.  

Bobál István: Rendezőelv volt: amit meg tudunk menteni, árkot és hidat, azzal a falu annyi 

m-rel többet fog kapni, akkor annyival többet tudunk csinálni. Meg tudjuk csinálni az Arany 

J.utcát, Alsókert utcát.  

Pintér Sándor: Édesanyám hídja sem lett felbontva, annak idején a csatornabekötésnél 

mérték, mérnök mérte be. Ezért nem kellett visszabontani. 

Csoma István: Július 31-ig kell elkészülni Szovics Mihálynál, ha addig nem készül el, 

gondok lesznek a pénzek lehívásánál, műszaki átadásnál, stb.  

 

- Dr. Sápi Attila képviselő távozik az ülésről.- 

 

Szovics Mihály: Azt szeretném, hogy minél vastagabb csövön folyjon le a víz, hogy ne 

legyen bajom.  

Bobál István: Műszaki ellenőrtől kikérjük a papírt.  

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 
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