
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 25-én megtartott  

rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház 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 Tibor 

alpolgármestert és Csoma István alpolgármestert. 

 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

1.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési rendelet módosítása  

    (előirányzat-módosítás) 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

3.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési beszámolója 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

4.) 2009.évi belső ellenőrzésről tájékoztató 

     Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

5.) Állami tulajdonú ingatlanok (Hévízgyörk, 100/1.,100/2. 100/3.,100/5.) értékbecsléséről  

     tájékoztatás 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

6.) Fejlesztési céltartalék feloldása 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

7) Egyebek 

 

Bobál István: Javaslom, hogy vegyük fel az alábbi napirendi pontot az Egyebek napirendi 

pont előtt: 

7) KMOP-4.5.3-09-2009-0076. Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítés 

önrészének biztosítása 



Zárt ülés keretén belül tárgyaljuk meg a Hévízgyörkért Érdemérem kitüntetési ügyeket. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag  elfogadja a módosított napirendi pontokat. 

 

1.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

Bobál István: Köszönetet mondok az árvízben való helytállásárét a lakosságnak, a védelmi 

bizottság tagjainak, kollegáknak, képviselőknek. Május 16-án tragédia fenyegette 

településünk egy részét, önzetlenül jöttek és segítettek. 9 géppel, 200 emberrel, sok 

felajánlással el tudtuk indítani a munkát. Csapadékvíz-elvezetési munkálatoknál komoly 

akadályoztatások vannak, időjárás nem jó, a munkálatokat folytatni kell, türelemmel viseljük 

a beruházást. 

 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési rendelet módosítása 

(előirányzat-módosítás) 
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.:  Ismerteti az előterjesztést. 

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Bobál István:  

Dr. Sápi Attila: Említették, hogy a bevétel között jelent meg a likvidhitel emelkedése. Lehetséges-e 

leszorítani? 

Gólyáné Dudás Edit: Jelen pillanatban nem.  Év végén is a 25Mft-os keret volt érvényben. 

Dr. Sápi Attila: Célunk volt, hogy a likvidhitelt 0-ra hozzuk le, ezért is volt pl. a kötvénykibocsátás. 

Bobál István: Likvidhitelkeretünk van 25Mft, azt nem kötelező igénybe venni. Arra jó ez, ha 

megszorulunk, használjuk.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2010.(V.26.) sz. rendelete 

az 5/2009.(III.14.) sz. és az azt módosító 11/2009.(IX:30.) (Az önkormányzat 2009.évi 

költségvetéséről) rendelet módosításáról 
  

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 

1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló – módosított- 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltakat – az 

5/2009.(III.14.)sz. költségvetési rendeletét , valamint az azt módosító 11/2009.(IX.30.) sz. rendeletét 

az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 

A  módosított költségvetési rendelet 1.§-a helyébe a következő  lép:  

Az önkormányzat 

 a.) kiadási főösszegét     657.231 ezer Ft-ban 

 b.) bevételi főösszegét     657.231 ezer Ft-ban állapítja meg. 

2.§. 

A módosított költségvetési rendelet 2.§. helyébe a következő lép: 

Intézményi működési bevételek:  66.384 ezer Ft 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:  149.742 ezer Ft 

Támogatások, támogatásértékű bevételek:  156.080 ezer Ft 

Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                         328 ezer Ft 

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                14.422 ezer Ft 

Hitelfelvétel államháztartáson kiv.                                                     10.748 ezer Ft 

Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       259.527ezer Ft 

3.§. 

A  módosított költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő lép: 



Működési kiadások előirányzata összesen :                                                   422.176ezer Ft 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások  174.640 ezer Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok  53.236 ezer Ft 

- dologi- és egyéb folyó kiadások  163.607 ezer Ft 

- támogatás értékű működési kiadás    2.910 ezer Ft 

- működési célú  pénzeszköz átadás  15.430 ezer Ft 

- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       12.353 ezer Ft 

                                                                                 4.§ 

A módosított költségvetési rendelet 4.§-a  helyébe a következő  lép: 

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:                     83.419 ezer Ft 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

            - a beruházások előirányzata                                                               49.353 ezer Ft 

            - felújítások előirányzata                                                                     10.244 ezer Ft     - 

            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                23.822 ezer Ft 

                                                                     5.§ 

A módosított költségvetési rendelet 5.§- a következők szerint módosul. 

A képviselő-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                              -       ezer Ft 

             - céltartalékát                                                                                   150.000 ezer Ft 

             - hitelek nyújtása, törlesztése, finanszírozás kiadás előirányzatát      1.636 ezer Ft- 

ban határozza meg.                                                                              

6.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

   Bobál István sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 

   Polgármester     Jegyző 

 

 

3.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési beszámolója 
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: Ismerteti az előterjesztést.- 

Benkó László: A PEB megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Sápi Attila: Állami bevételek mennyi összesen? 

Gólyáné Dudás Edit: 385Mft volt 2009-ben. Ez a teljesítési adat, és nincs benne telekárbevétel. Előző 

évi pénzmaradvány bevételi forrás is le van véve belőle.  

Csoma István: Intézményekben mindenütt sikerült megtakarítást realizálni. Ennek örülök. A 

14.422.000.- ft az idei évünkbe milyen hatással lesz? Annyival zártuk az évet a telekárbevételekből. 

Gólyáné Dudás Edit: Tavaly a költségvetésben benne volt 180MFt-os bevétel. Ezt az előirányzatot 

felelőtlenül nem lehet lecsökkenteni, csak ha kiadási előirányzatot is csökkentünk. A telekárbevétel 

előirányzatával 14Mft-ig tudtunk lemenni, 14Mft előirányzat ott maradt, amivel szemben nem tudtunk 

bevételt realizálni. Az idei évben nincs kihatással.  

Csoma István: Megbízási díj 554eFt a könyvnek. Ez tavaly nem került kifizetésre. 

Gólyáné Dudás Edit:Megtörtént idén. 

Csoma István: Művelődési házban volt 19 %-os előirányzat-túllépés készletbeszerzésekre. Ez miből 

adódik. 

Gólyáné Dudás Edit: Rendezvények, amelyek faluszinten jelentkeznek.  

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

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

HÉVÍZGYÖRK Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2010. (V.26.) számú 



zárszámadási rendelete  

az Önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

 Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 

valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 

önkormányzat költségvetési szerveire. 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése 
2. § Az önkormányzat a 2009. évi teljesített költségvetési  

a) kiadási főösszegét        487.884 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét .    643.457 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A  költségvetési bevételek 
3. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, 

módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben - cím és 

szakfeladatok szerint - az 5. számú melléklet, csak feladatonként a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

II. A költségvetési kiadások 
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - 

működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja 

jóvá: 

 eFt 

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:   404.368 

- Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:          167.108 

- munkaadókat terhelő járulékok                                 47.522  

- dologi jellegű kiadások:                                          158.963 . 

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:                       29.139  

- kölcsönök nyújtása, törl., finanszírozás kiad.,        .   1.636 

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 

teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait 

kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3.)A képviselő-testület az önkormányzat összes  kiadását kiemelt előirányzatonként a 2. sz. 

melléklet szerint fogadja el.  

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen  83..516 ezer forint. 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzat teljesítése:                      49.451 ezer forint,  

- a felújítások előirányzat teljesítése:                         10.243 ezer forint, 

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  

támogatások előirányzat teljesítése                             23.822 ezer forint. 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok teljesített - továbbá 

eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú 



melléklet tartalmazza. 

6.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 9. 

számú melléklet mutatja be. 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
7.§ (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: 150.000 ezer 

forint.Az általános tartalék év közben felhasználásra került. A fejlesztési céltartalék 150.000.-

eFt- előirányzattal zárt december 31-én. 

IV. A költségvetési létszámkeret 

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 

– átlagos statisztikai állományi létszám - 69 főben hagyja jóvá. 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok - ténylegesen 

felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

V. A pénzmaradvány alakulása,  önkormányzat mérlege 
9.§ (1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok 

szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 155.573. eFt-ban kerül jóváhagyásra. 

 (2) A jóváhagyott pénzmaradvány 2010. évi felhasználása: A képviselő-testület a 

pénzmaradványból 150.000.- eFt fejlesztési céltartalékot képez,  963 eFt-ot  költségvetési 

többlettámogatás visszafizetésére fordít,  4.610 eFt-ot az általános tartalékba helyez.    . 

 (3) Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

10.§.A Képviselő-testület 2009.évi mérlegét jóváhagyja, a mérleg-főösszeget  741.916 eFt-

ban állapítja meg,  a vagyonkimutatással alátámasztva.  (8. sz. melléklet: –Mérleg ,10.sz. 

melléklet: Vagyonkimutatás ) 

Záró rendelkezések 
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

                Bobál István                                    Lukesné Csábi Ágnes 

 polgármester  jegyző 
 

 

4.) 2009.évi belső ellenőrzésről tájékoztató 

Lukesné Csábi Ágnes: - ismerteti az előterjesztést –  

Benkó László: A PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Csoma István: Adóalany-ellenőrzésről szóló értesítés követően adta be, az önkormányzat 

bevétel időbeli csúszását okozta, kérdezem, milyen eset ez? 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.:  Iparűzési adó ellenőrzés nem történik itt a hivatalból. A 

belső ellenőr jött, be voltak az ügyfelek rendelve iparűzésadó-ellenőrzésre. A vállalkozó nem 

jelent meg az ellenőrzésen, csak másodjára. A befizetés nem realizálódott a megadott 

határidőig.  

Csoma István: Deficites a konyha üzemeltetése. 18Mft-ot számolok a konyha működtetésére. 

Gólyáné Dudás Edit: 10-13Mft kellene, hogy 0-szaldós legyen a konyha. 

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

 

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

52/2010. (V.25.)sz. képviselő-testületi határozat 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja a 2009.évi belső 

ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

5.) Állami tulajdonú ingatlanok (Hévízgyörk, 0100/1.,0100/2. 0100/3., 0100/5.) 

értékbecsléséről  tájékoztatás 

Bobál István: 3 ajánlatot kértünk, 2 db 100eFt+ áfa összegű érkezett, egy 138eFt+áfa-s ajánlat. 

A 138eFt+ áfa-s volt a legkedvezőbb ajánlat, felvállalta, hogy minden egyes anyagot beszerez 

a földhivataltól. Elkészítette az anyagot, 22Mft-ra értékelte fel. 

Benkó László: PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja egyhangúlag. 

Dr. Sápi Attila: Jónak tartom, de ki tudjuk-e fizetni? 

Bobál István: Céltartalék erre van, a 150Mft. A művelési ágból való kivonás 17-19Mft lesz.   

Fercsik Tibor: Nem biztos, hogy ennyibe kerül, nem biztos, hogy a mi értékbecslésünket fogja 

elfogadni az MNV Zrt. 

Bazan Tibor: Ha kinyilvánítjuk, hogy 22mft-ért hajlandóak vagyunk megvenni, akkor nem 

fogjuk megkapni ingyen.  

Bobál István: Magyar törvények szerint állami földterületet csak kötelező feladatok ellátására 

adhatja ingyen az önkormányzatnak. Ha jön törvénymódosítás, akkor esetleg tudunk 

változtatni. 

Bazan Tibor: Megkérdeztem az országgyűlési képviselőt, azt javasolta, amit én.  

Fercsik Tibor: Ha változik a törvény, szerintem akkor kérhetjük majd ingyen.  

Bobál István: Minden testületi határozatban az van, hogy kérjük ingyen, de kérjük 

versenyeztetés nélküli megvásárlásra, ha nem adják ingyen.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

53/2010. (V.25.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a Dr. Tácsik Mihály 

ingatlanvagyon-értékelő által, a Hévízgyörk, 0100/1.,0100/2. 0100/3.,0100/5.hrsz-ú ingatlanokról 

készített értékbecslést, és azt 22.000.000.-Ft  értékkel elfogadja.  
 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

6.) Fejlesztési céltartalék feloldása, a Raiffeisen Bank által zárolt kötvénykibocsátásból 

származó lekötött pénzeszköz egy részének felszabadításáról előterjesztés 

Bobál István: Fizetni kell a beruházás előlegét, dönteni kell az iskola, önkormányzat 

akadálymentesítése és szociális szolgáltatástervezés önrészének a biztosításának a 

kinyilatkozásáról. Tárgyaltunk a bankkal. Elindítottuk azt a lehetőséget tájékozódási szinten, 

hogy adjanak önerő-hitelt. A bank azt mondta, hogy az önrészre átmenetileg felszabadítják a 

150MFt-ot, amikor megjön a pénzünk, vissza tudjuk helyezni az összeget. Ez lenne a legjobb 

megoldás.  Akkor ezt a 4 projektet tudjuk finanszírozni. A 4 projekt elkészülési értéke közel 

500MFt.  

Gólyáné Dudás Edit: - Ismerteti az előterjesztést .- 

Benkó László: PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 



Bazan Tibor: Elmúlt ülésen szóba jött, hogy nem önrész hitel, hanem a bank az uniós 

pályázatokhoz hajlandó feloldani, viszont azzal a kikötéssel, hogy ha megérkezik a bevétel a 

nyárfásból, akkor vissza kell erre a számlára tenni. Ez így lesz? 

Gólyáné Dudás Edit: Akkor a költségvetésünk helyrebillen és visszatörleszthető ez az 

összeg. Ebben a megállapodásban erről nem volt szó. 

Bazan Tibor: Az 50MFt-ból a 35MFt csapadékvíz-elvezetés önrészt mindenféleképp be kell 

fizetni. Ha csak 35MFt-ot szabadítana fel a bank? Ha nem tudjuk eladni a Nyárfást, nem 

tudunk ha a laktanya mellett termelő beruházást, utána ez egy év alatt el fog folyni, honnan 

lesz visszafizetve a hitel? Nem vagyok beruházás-ellenes. 

Gólyáné Dudás Edit: A projektekhez már annyi pénzt kiadtunk, hogy akkor az veszik el. 

Már nagyon sok tervet megcsináltattunk. 

Bobál István: Mindenről van testületi döntés, a megvalósításról, egy gondolattal nem lehet 

azt mondani, hogy ne szavazzuk meg.  

Bazan Tibor: Úgy tudta a testület sokáig, hogy 2009-ben 180MFt biztos befolyik a telkekből, 

idén 104MFt.  

Bobál István: Meg tudtuk csinálni, hogy egyensúlyban maradjon a költségvetés. 

Bazan Tibor: Kicsit sokba kerül a 200MFt, ami elment a tervekre. A 362MFt-ból 150MFt 

van. Mire ment el 200MFt? 

Bobál István: Milyen tervekre? Itt ülsz az üléseken, végig követed, amit csinálunk. Két tételt 

mondok: nyárfás beruházása 60MFt. A másik az 50MFt mínusz, amit az állam nem biztosít, 

máris 110MFt. Olyanra fogyott el, ami a dupláját fogja hozni.  

Bazan Tibor: Nem mondtam, hogy rossz helyre került a pénz. Egy biztos, hogy 360MFt-ból 

150MFt-unk van. 

Bobál István: 509MFt meg érkezik a faluba. Elköltöttünk 200MFt-ot, ezért 509MFt ide tud 

jönni. Erről elfelejtesz beszélni. Ez a falunak jött. Az egészségházat, művelődési házat meg 

tudtuk csinálni. A tájházat meg tudtuk venni.  

Bazan Tibor: Nem mondtam, hogy ez a pénz nem jó helyre ment. A 360MFt mennyi lesz, ha 

vissza kell fizetni kamatokkal? 

Bobál István: 500MFt lesz.  

Bazan Tibor: Miből fogjuk törleszteni? Az óvatosabb képviselők közé tartozom. 

Demokráciában mindenkinek szíve joga, hogy mit szavaz meg a falu érdekében.  

Dr. Sápi Attila: Felhasznált összeg befolyásolja-e a kamat összegét? 

Bobál István. Mi kapunk kevesebbet.  

Dr. Sápi Attila: Ez nagyon jó dolog, hogy 200MFt befektetésből  600MFt-ot sikerült a faluba 

hozni, ha az a 200MFt a zsebemben van.  

Bobál István:Viszont, ha nem tesszük meg ezt a lépést, és minden évben 60MFt-tal 

kevesebbet kapunk, örökké nem lehet csökkenteni költséget. 

Dr. Sápi Attila: Ha ilyen éles a helyzet, akkor nagyon biztos vállalkozásba, lehetőségbe 

fektetem, ami 100%-ban hozza vissza ezt az összeget. 3 évvel ezelőtt mondtam, hogy nekünk 

nem is arany tojást tojó tyúkra lesz szükségünk, hanem egy ólra, ami ilyen tyúkokkal van teli, 

hogy vissza tudjuk fizetni.  

Bobál István: A gazdasági válság miatt nem tudtuk eladni a Nyárfás telkeket. Nem kaptuk 

meg a laktanyát, csak később. Ha nem lépjük meg a kötvényt, hitelt már nem kaptunk volna, 

mínuszosak lettünk volna évente. Semmit nem tudtunk volna fejlődni. De tudtunk működni, 

nem kellett embert elbocsátani, van 150MFt-unk, van ingatlanunk, vagyonunk.  

Bazan Tibor:Mikor kapunk választ a banktól? 

Gólyáné Dudás Edit: 1-2 héten belül. 

Bazan Tibor: Módosító javaslatom: a Nyárfás telkek eladása után kerüljön vissza a zárolt 

számlára az összeg. Ezzel egészüljön ki a határozat. 

Bobál István: Aki a módosító javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. 



 

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

54/2010. (V.25.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2010. évi költségvetésben 

betervezett EU-s projektek  önrészének finanszírozására kezdeményezi a számlavezető 

banknál a zárolt 150 millió Ft-ból 50 millió Ft kiengedését. Ezen projektek a következők: 

  -    KMOP-3.3.1.B-2008-0007 Belterületi csapadékvíz elvezetés         35.390.000.- Ft 

- KMOP-4.5.3-09-2009-0076 HGY PH komplex akadálym.               4.628.000.-Ft 

- KMOP-4.5.3-09-2009-0077 P.S.Ált.Isk.komplex ak.m.                    3.333.000.-Ft 

- KMOP szociális szolgáltatásszervezés                                               6.765.000.-Ft   

 

A Nyárfás telek-árbevételből befolyó összeg kerüljön visszatörlesztésre, a zárolt számlára. 

Felkéri a Polgármestert és Jegyzőt a Raiffeisen Bank felé a levél megírására. 
 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

Szovics Mihály: Van-e lehetőség, hogy átváltják forintalapúra? 

Bobál István:  Megérdeklődjük. 

 

7) KMOP-4.5.3-09-2009-0076. jelű Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítés 

önrészének biztosítása 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: - ismerteti az előterjesztést .- 

Fercsik Tibor: Ez a  2.660eFt az általános tartalék-keret teljes összege? 

Gólyáné Dudás Edit: Marad még, igyekszünk úgy alakítani a tartalékot, hogy mindig 

kerüljön bele. 

Csoma István: Lezárult már a dokumentáció vásárlás ideje? 

Lukesné Csábi Ágnes: Május 31-ig lehet. 

Benkó László: PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

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

 

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

55/2010. (V.25.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2010. évi költségvetéséből 

az eredetileg betervezett 1.668 eFt-on kívül 2.660 eFt-ot az általános tartalék terhére, 300 eFt-ot az 

ajánlattételi dokumentáció árbevételéből biztosít a KMOP-4.5.3-09-2009-0076. jelű „Polgármesteri 

Hivatal komplex akadálymentesítése” elnevezésű projekt önrészének kiegészítésére. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

8.) Egyebek 

 

Bazan Tibor: Nyárfás telkeknél a betondarabok véglegesen maradnak ott, vagy elviszik? 

Kinek a költsége lesz elszállítani? 

Bobál István: Elkerül onnan, és nem a mi költségünkre.  

Fercsik Tibor: Hidak helyreállítása tervszerűen halad-e?  



Bobál István: Nem, minden koordináción az építési naplóba beírjuk, hogy véleményünk 

szerint nem halad megfelelően. Kevés embert hoztak, mindig elmondjuk, hogy a késési kötbér 

naponta ……..  

Fercsik Tibor:Az előző ülésen ott tartottunk, hogy a meghiúsult projektet azzal a céggel 

esetleges pereskedés. A további két érdeklődővel mi a helyzet? 

Bobál István:Ügyvéddel beszéltünk, mindenképpen megéri beperelni, 5MFt-ot tudunk tőle 

követelni a meghiúsulás miatt. Megkeresett minket egy szociális szolgáltatást biztosító 

alapítvány, rendelkeznek pénzeszközzel, olyan irányú kérésük van, hogy szeretnék megvenni, 

de úgy, hogy az önkormányzat maradna társként, 80-20 %-os tulajdoni arányban megvennék 

a területet. De ez még csak tárgyalási szint.  Május 28-ra ígérték, hogy tudunk többet 

tárgyalni.  

Szovics Mihály: Pintér Sándor ígérte, hogy a temetőnél a fákat tavaszra arrébb ülteti. A 

lakosok mondják, hogy nem lehet rendesen parkolni. 

Csoma István: Az 5MFt-os beperléshez kell testületi döntés? 

Bobál István: Az ügyvéd körbejárja, van-e értelme, be tudjuk-e hajtani. Véleményem szerint 

próbáljuk meg. Következő ülésre előterjesztjük. 

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

Bazan Tibor 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

Csoma István 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


