JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 6-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Bobál István polgármester
Bazan Tibor
Benkó László
Csoma István
Fercsik Tibor
Hajdú Éva
Kovácsné Toldi Ildikó
Ifj. Pető Ferenc
Pintér Tiborné
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 Kovácsné Toldi Ildikót és
Pintér Tibornét.
Ismertetem a napirendi pontokat:

1.) Előterjesztés a „Szociális szolgáltatásszervezés minőség javítása az aszódi kistérségben „
című KMOP 4.5.2/B-2f -2010-0001 jelű projekt megvalósításához szükséges saját forrás
biztosításának kimondásáról
Előadó: Bobál István polgármester
2.)Ravatalozó felújításának megbeszélése
Előadó: Bobál István polgármester
Bobál István: Javaslom, 3. napirendi pontként az Egyebek c. napirendi pontot vegyük fel.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1.) Előterjesztés a „Szociális szolgáltatásszervezés minőség javítása az aszódi
kistérségben„ című KMOP 4.5.2/B-2f -2010-0001 jelű projekt megvalósításához
szükséges saját forrás biztosításának kimondásáról
Bobál István: Támogattuk és elfogadtuk a szolgáltatásszervezés minőség javítása az aszódi
kistérségben„ című pályázatot. A régi óvoda területén idősek nappali ellátása részére
készítendő új épület létrehozását céloztuk meg, amelyben helyet kap a családsegítő és a
gyermekjóléti szolgálat. Módosítások miatt kb. 250eFt-tal nagyobb az önrészünk, tehát
7.009.600.- Ft. ezt meg kell szavaznunk, hogy hétfőn alá lehessen írni a támogatási
szerződést. Kiderült, Verseg mégis támogatja, ott egy családsegítő és gyermekjóléti irodát
fognak átalakítani.
Bazan Tibor: Ez az önrész rendelkezésre áll?
Bobál István: A költségvetésben áll rendelkezésre. Ezt akkor kell átutalni, amikor aktuális
lesz. Jövő évben lesz ez aktuális. A költségvetésünkből 104MFt hiányzik, úgy, hogy a
telkekből befolyó összeg szükséges ahhoz, hogy a költségvetésünk talpon maradjon. Ha a
telkeket nem tudjuk eladni, a 150 MFt-ból a bank tud feloldani pénzt és még arra is marad

pénz, hogy befizessük a szeptemberi kötelezettségünket, jövő évben gondolkodni kell, a
meglévő összegeket hogyan tudjuk visszafizetni. Ha a 104mft-ot feloldja a bank, vissza
tudjuk pumpálni.
Bazan Tibor: Ha nem tudjuk eladni a Nyárfást, akkor 104MFt-ot feloldja?
Bobál István: Ha megfelelő szerződést tudunk produkálni. Két új befektető látszik megint.
Fercsik Tibor: Milyen szerződés alapján látja a bank biztosítottnak, ami alapján feloldja?
Bobál István: Amiben a bank azt látja, hogy befolyhat pénz. A meglévő tőke ingatlan
tulajdonunkra vonatkoztatva.
Fercsik Tibor: Mennyire érdemes ugyanazzal a céggel tárgyalni?
Bobál István: Még két befektetőcsoport van, jövő héten fogunk tárgyalni velük. Kevés az
időnk, olyan szerződést kell kötnünk, ahol a bank ad pénzt. Pánik nincs, mert meg van a
megfelelő pénzügyi hátterünk, csak a banknak kell megfelelő pénzügyi stratégiát elmondani.
Csoma István: 5Mft foglalóval mi lett? Szerződést szegtek.
Bobál István: Ügyvéd fogja javasolni, hogy amíg tárgyalunk, ne menjünk nekik jogilag. Az
ügyvédek felvették a kapcsolatot, időpontról hoztak döntést, az a jövő hétfő lesz.
Lukesné Csábi Ágnes: Bazan Tibornak válaszolva, a költségvetésben papíron rendelkezésre
áll, ténylegesen nincs elkülönítve a számlánkon ez a pénzösszeg. Ezt a határozati javaslatot az
aszódi pénzügyi vezető és jegyzőnő állították össze, benne van a felelősség, képviselőtestület, polgármester, jegyző, gazdasági vezető. Az Ötv-ben: „ a képviselő-testület felel az
önkormányzat biztonságos gazdálkodásáért, a szabályszerűségért polgármester. Azért
mondom el, hogy tudja mindenki, hogy nemcsak a polgármester, jegyző és gazd.vezető
felelős, hanem az egész képviselő-testület! Mivel már sok kötelezettséget vállalt a testület,
(pl.iskola és hivatal akadálymentesítés, jelenlegi döntés) törekedni kell arra, hogy egyensúly
legyen a bevételek és kiadások között. A testület felelős a hévízgyörki önkormányzat
biztonságos gazdálkodásáért, valamint polgármester a szabályszerűségért. Ha erről időben
nem gondoskodik a képviselő-testület, akkor előfordulhat, hogy egy község túlköltekezik,
ennek nincsenek jó következményei, és az önkormányzat fizetésképtelenné válhat.
Könyvvizsgáló is azt javasolja, hogy mivel már ebben a pályázatban annyi kötelezettségünk
van, hogy a testületnek célszerű ezt a döntést meghoznia, ill. ha nem jönne be a nyárfás-telkek
árbevétele, akkor még mindig van lehetőség, hogy az önerőre lehet pályázni a bankoknál.
Bobál István: Számlánkon van 150MFt, amit mi bocsátottunk ki, és mi vállaltunk érte
felelősséget. Nem az a helyzet állt elő, hogy nincs megfelelő fedezet, hanem a bank ezt ahhoz
köti, hogy milyen feltételekkel old fel belőle. Eddig is felelősen döntöttünk. Nekünk meg van
a fedezetünk, csak nem tudjuk, mikor lesz meg a bevétel. Tudtuk, hogy a költségvetésben
rendelkezésre áll a pénzünk, de effektív még hiányzik hozzá 104MFt, ezt tudjuk.
Szovics Mihály: Az önerő hitel mennyi idő lenne?
Bobál István: Ez, amit most döntünk, az 2010, de 2011-ben kell fizetni. Most kell vállalni, de
2011. lesz a fizetési kötelezettség. 3 éven belül kell befejezni ezt a pályázatot. Most 30 napnál
nem régebbi határozatot kell hozni. 2011-nél előbb nem lesz kötelezettség. Megnyertük a
tájházat, piacot, iskolát, önkormányzatot, kettőt megcsinálunk az idén, még 3 évünk van, hogy
megcsináljuk.
Csoma István: Javaslom, szavazzuk meg ezt
a szerződést, utána beszélhetünk a
likviditásunkról, de ez a kettő nem függ össze.
Lukesné Csábi Ágnes: A 3000 fő feletti településen kötelező az idősek nappali ellátása. Ez
nem önként vállalt feladat. Eddig is megoldottuk az Aszódi Kistérségen keresztül.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
50/2010. (V.06.)sz. képviselő-testületi határozat

1./ „ Hévízgyörk település Önkormányzat képviselő-testülete - mint az alább megnevezett
projekthez csatlakozott önkormányzat tudomásul veszi, hogy „A szociális
szolgáltatásszervezés minőség javítása az aszódi kistérségben „ című KMOP – 4.5.2/B-2f2010-0001 jelű pályázat a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője
feltételekkel, legfeljebb 343.569.009, - Ft csökkentett összköltséggel történő támogatásra
ítélte az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által
megbízott gesztor önkormányzat útján beadott pályázatot.
2./ A képviselő-testület, mint az Aszódi Kistérség Szociális és Intézményfenntartó Társulás
tagja és a határozat 1/pontjában nevesített projekthez csatlakozott önkormányzat kimondja,
hogy a projekt végrehajtása során az irányító főhatóságon keresztül a projektmenedzsment
által kért feladatokat, döntéseket a megadott határidőben a projekt sikeres és hatékony
végrehajtása érdekében teljesíti.
A képviselő-testület kimondja, hogy amennyiben Hévízgyörk település hibájából részben
vagy egészben meghiúsulna, illetve szabálytalanul, nem a rendeltetésének megfelelően
használja fel a projekt megvalósításához az adott településre eső beruházás összegét úgy a
támogatást a településre eső hányad arányában visszafizetni tartozik.
Felelős: képviselő-testület, polgármester, jegyző
Határidő: azonnal és folyamatos, projekt zárásig, illetve projekt befejezését/zárász követő
ellenőrzés időtartamáig - 5 év 3./ Hévízgyörk Önkormányzat képviselő-testülete kimondja, hogy Hévízgyörk település
2010 éves költségvetéséről szóló 4./2010. /III.17./ Ör. –ben / 6. §. (1.bek.) /felhalmozási
kiadások között, valamint 6. sz. melléklet/ a határozat 1./pontjában nevesített projekt
biztosításához – az abban foglalt program / kivitelezési és szakmai anyagok/ megvalósítására
előirányzott 6.765.000 Ft saját forrás rendelkezésre áll, melynek hiteles kivonata jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.
A jelenleg aktuális pályázati önrész -7.009.620.- Ft – és a költségvetésben betervezett önrész
közötti 245.000.- Ft-ot a képviselő-testület a 2010. évi általános tartalék keret terhére
biztosítja.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, és 2010. május 7.
4./ Hévízgyörk Önkormányzat képviselő-testület kimondja, hogy a határozat 1./pontjában
nevesített projekt megvalósításához ugyanezen határozat 3./pontjában kimondott saját forrást
a gesztor önkormányzat által kibocsátott bekérő levél alapján a beruházás lebonyolításához
nyitott elkülönített számlára utalja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: gesztor önkormányzat által kibocsátott bekérő levélben meghatározott időpont.
5./ Hévízgyörk Önkormányzat képviselő-testülete kimondja, és mint az aláírásra jogosult
képviselője Bobál István polgármester, büntetőjogi felelőssége tudtában kijelenti, hogy a
KMOP – 4.5.2./B-2 f-2010-0001 jelű projekt keretében igénybevett támogatás teljes
egészében kötelező feladatok ellátására használja fel.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat 5/pontjában rögzítetteket
külön íven megszerkesztett
nyilatkozat formájában aláírva küldje meg a gesztor
önkormányzat projektvezetője számára.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal és 2010. május 7.

2.)Ravatalozó felújításának megbeszélése
Bobál István: A ravatalozóra a pályázatot nem nyertük el. Az ökumenikus imahét keretén
belül kaptunk egy szép gesztust, hogy 250eFt perselyadományt ajánlottak fel a temető
ravatalozó felújítására. A ravatalozó előtti tér és padoknál homokos, 110m2 burkolás lenne,
pl. viacolor. Mozgáskorlátozotti rámpát szeretnénk kialakítani, lépcsőt felújítani, 1 nyílászárót
kell kicserélni. Kiegészítenénk az összeget. 750eFtnyi összeggel az anyagot biztosítanánk rá,
a munkálatokat elvégeznénk vállalkozókkal, helyi munkásainkkal.
Szovics Mihály:Üdvözlöm ezt, de szakembert kell a kőhöz nézni.
Bobál István: Szakember rakná le a viacolort.
Csoma István: Az egyházi felajánlást megtoldanánk ugyanennyivel, a legszükségesebbet
csinálnák meg, csak ami nagyon szükséges. Ha csak a viacolor, akkor az 250eft-tól többet
nem tudunk elfogadni. Társadalmi munkába mehetne. 250eFt-tól többet én erre nem tudok
elfogadni.
Bazan Tibor: Jelen likviditási helyzetben ez a 250eFt nem jelent gondot?
Gólyáné Dudás Edit: Nem.
Bazan Tibor: Ami munka ebbe az összegbe belefér, az legyen elvégezve. Javaslom, kezdjük
a lépcsővel.
Fercsik Tibor: Ez a munka mikor lenne esedékes?
Bobál István: Május-június hónapban szeretnénk befejezni. Van egy felajánlás, én nem
szeretném azt mondani, hogy nem volt időnk vele foglalkozni.
Bazan Tibor: Tavalyi első havi tiszteletdíjam az ökumenikus imahét, hogy az öreg templom
köré sövény építés, 100eFt volt. Én kit kérdezzek meg, hogy 100eFt-ért olyan sövényt lehetett
venni, ami még 100.-Ft-ot sem ér. Ha ez az indok, nem igazán jó indok erre.
Bobál István: Ökumenikus szervezet nincs, csak valamelyik egyháznak tudtad utalni a
pénzedet. Kérdezd meg.
Bazan Tibor: Azért hoztam fel a januári tiszteletdíjamat, ha ők számon kérik, akkor majd
visszakérdezek én is.
Hajdú Éva: A ravatalozónál széles a lépcső, oldalról nem lehetne a rámpát?
Bobál István: Oldalról tervezzük. 20MFt-os pályázatunk volt beadva, nem nyertük meg, a
ravatalozó teljes felújítása lett volna.
Csoma István: Ki lesz a felelőse?
Bobál István: Megbízzuk Csoma Istvánt, szakmailag ért hozzá.
Bazan Tibor: Illés Mátyást is meg lehet kérdezni.
Bobál István: Társadalmi munkára is megkérdeztem pár vállalkozót, van felajánlás ablakra,
lépcsőnél, zsaluzásra, stb.
Javaslom, egészítsük ki az egyházi felajánlást 250eFt-tal ezt az összeget, az út-híd keret
terhére. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
51/2010. (V.06.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a ravatalozó előtti
tér burkolására és a lépcső felújítására bruttó 250.000.-Ft-ot állapít meg. Az összeg a 2010.évi
költségvetésben az út-híd keret terhére történik.
A felújítás befejezésének határideje: 2010. augusztus 31.
Felelős: Bobál István polgármester
Csoma István alpolgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

3.) Egyebek
Bobál István: Hallottam olyat a Rajkó Gábortól, hogy eljött az ideje, hogy nem lesz fizetés.
Nem jó az ilyen híresztelés. Itt még nem volt olyan, hogy nem volt fizetés. Most sem lesz.
Likviditási helyzetünk olyan, hogy most teljesen egyensúlyban vagyunk, eddig minden
rendben van. Ha látjuk, hogy a telkekkel gond van, akkor megyünk a bankhoz.
Szovics Mihály: Mikor kell a pályázat miatt a bank irányába elmenni?
Bobál István:Jövő hét vége.
Gólyáné Dudás Edit:E havi finanszírozásunk meg van. A telekértékesítéssel kapcsolatban
folyamatosak a tárgyalások. 1-2 hónap ami ebben a formában mehet.
Bobál István: Tudjuk, hogy nehéz a helyzet, a bankszámlánkon van a pénz, tudjuk, milyen
feltételekkel szabadítja fel a bank. A telkekből vissza tudjuk pumpálni az összeget.
Csoma István: Jegyzőnőtől kérdezem, hogy az a képviselő, ha nincs birtokában bármilyen
dolognak, ugyanolyan egyetemleges felelősség terheli, mint azokat a vezetőket, akik
birtokában vannak.
Gólyáné Dudás Edit: A költségvetés alapján gazdálkodunk, ennek keretében történnek a
bevételeink, és kiadásaink.
Bobál István:Minden felelősség, amit meghatároztatok a vezetés számára, attól, ha eltér a
vezetés, az már büntetőjog.
Csoma István: A költségvetésünk úgy lett megszavazva, hogy volt egy szóbeli szerződés a
birtokunkban a 104Mft-ról. Ez a szerződés meg is kötődött, a testület jóhiszeműen járt el,
hiszen megszavazta, mert volt egy szerződésünk. Ez a szerződés kútba esett, innentől kezdve
a költségvetésünk úgy néz ki, hogy nem tud megállni. A felelősségek itt jönnek be.
Bobál István: A testület felelőssége azért áll meg, mert olyan ügyvéd által aláírt szerződés
birtokában van, ha bármi probléma lenne, mehetne tovább jogászkodni, ez a szerződés a
helyén van. Innentől kezdve büntetőjogi felelősséged nincs, mert tudásod legjavát, szerződés
birtokában hoztad meg a döntést.
Gólyáné Dudás Edit: Tavaly nem volt szerződés, és ez a telekárbevétel ugyanígy be volt
tervezve. Akkor lenne büntetőjogi ill. felelőtlen a döntés, ha olyan telekárbevételt tervezünk
be, ami nem is létezik. A mi önkormányzatunk teljes felelősségtudattal és körültekintően járt
el.
Lukesné Csábi Ágnes: Jóhiszeműen járt el a testület, polgármester, jegyző, gazd.vezető,
amikor elfogadta a testület a költségvetési rendeletet, mert mindenki pozitívan áll hozzá, hogy
ez a 104mFt be fog folyni. A képviselők minden információ birtokában vannak, felelősségük
az ÖTV-ben van megfogalmazva.
Csoma István: A 150 MFt felszabadítása: olyan üzlettervet kell beadnunk a banknak, hogy
ezt felszabadítsa. Most még mindig arról beszélünk, hogy elmegyünk a bankhoz, ha nem jön
össze a telek. Sajnos a realitások alapján nem látom, hogy a következő 1-2 héten megoldódna.
Van az uniós pályázathoz tartozó önerő finanszírozására felvehető hitel. Ezt mikor
gondoljátok, hogy elindítjuk?
Gólyáné Dudás Edit: Jövő hét után, amikor kiderül, mi lesz a tárgyalás eredménye.
Csoma István: Mi az esély, hogy a következő napokban fel fog szabadulni?
Gólyáné Dudás Edit: Olyan szerződést kell benyújtani a bank felé, amelyben a másik ügyfél
garantálja, hogy x idő múlva az összeg rendelkezésre áll.
Bobál István: A 150Mft-ot végső esetben akarom csak felszabadítani. Az nekünk kamatozik,
minden hónapban 7-800eFt-ot hoz. Eddig nem volt oka, hogy felszabadítsuk, mert pénzügyi
helyzetünk nem indokolta. Ha a két vállalkozó nem ír alá szerződést, akkor kell elmenni a
bankhoz. Van még 3 hetünk, amikor valamennyi pénzt tudunk kapni a telkekért, meg olyan
szerződést, ami biztosítja likviditásunkat. Senki nem gondolta azt decemberben, hogy

többletpénz nélkül el tudunk menni májusig.
Lukesné Csábi Ágnes: Amikor az iskola és a hivatal közbeszerzési eljárást tárgyaltuk, azt
tudja a testület, hogy akkor lehet megkötni a szerződést, ha meg van rá a fedezet. Ez is
pályázat, 8Mft a saját erő. Akkor lehet aláírni a nyertessel a szerződést, ha meg van rá a
fedezet, ha valamilyen forrásból hozzá tudja tenni a testület a hiányzó 8MFt-ot.
Csoma István:Ha a Nyárfás telkek 2 héten belül nem oldódnak meg, akkor mi a határidő?
Bobál István: Még nem kértem a testülettől, hogy hozza meg azt a határozatot, hogy
szabadítsa fel a 150Mft-ot a bank.
Csoma István: A bank olyat kért, amit nem tudunk teljesíteni.
Bobál István: Szondáztuk a bankot, hogy ha szükséges lesz a 150Mft felszabadítása, akkor a
bank mit kér. Csoma Istvánnak válaszolva a határidő valószínű május 25. lesz, amikor látjuk,
hogy 1 hónap lesz arra, hogy júniusra szerezzük meg a felszabadítást és legyen pénzünk, mert
a likvidhelyzetünk olyanná válik. A látókörben van még két cég.
Fercsik Tibor: Próbálunk olyan szerződést kötni, hogy ne legyen szükségünk erre a
felszabadítandó pénzre. De ha nem tudunk ilyen szerződést kötni, mivel megyünk a bankhoz?
Bobál István: A bank vezetői nem hagyják az önkormányzatot.
Bazan Tibor: Azt hallottuk, hogy decembertől májusig ment a kötéltánc. Decemberben
mondtam, hogy nagyon nagy a baj, válasz volt, hogy semmi nagy baj nincs.
Bobál István: Most sincs baj. Nincs kifizetetlen számla, olyan nem volt, hogy valaki nem
kapta meg a pénzét. Kérek mindenkit, óvakodjon, ha innen kimegy, úgy menjen el, amit itt
hallott. Visszautasítom, nincs nagy baj.
Bazan Tibor: Őszinték legyünk egymáshoz, a 2009-es költségvetésbe be volt tervezve a
187MFt+ ÁFA, igenis van felelőse, minden alap nélkül lett 187MFt betervezve a 2009-es
költségvetésbe. A képviselők hozott anyagból dolgoznak. Felelőssége van a képviselőnek, de
csak a hozott anyagból tud csak dolgozni. Semmi nem alapozta meg azt, hogy be legyen
tervezve az az összeg, mert előző években egyetlenegy telek eladásra nem került.
Bobál István: A 2009-es költségvetésünk megállta a helyét. Be volt tervezve a 187MFt, és a
2009-es költségvetésünk úgy megállta a helyét, hogy példaértékű volt. Az a 2010-es
költségvetés. Az önkormányzatok 90 %-a százszor rosszabb helyzetben van, mint a
hévízgyörki önkormányzat. Én is hozott anyagból dolgozom. A 2010-es költségvetésbe csak
azt terveztük be, ami teljes felelősségünk tudatában van mögötte vagyon. Könnyű betervezni,
jan.1-jén, hogy eladtuk volna a telkeket és megvan a 187MFt. Az előző testület példájára,
amikor az óvodára a közbeszerzésnél kimondta, hogy meg van a fedezete az építésnek, és
nem volt meg a fedezete. Olyat semmiképpen nem fogok aláírni, ami megnyert pályázat lesz
és nem lesz meg a fedezete. Ha a pályázatot megnyerjük az iskolára és nem lesz meg a
fedezete, nem fogom aláírni. A felelősségünk sokkal nagyobb, mert mi olyat nem írunk alá,
aminek nincs meg a fedezete.
Csoma István: Ha nem lesz meg a pénz, akkor azt beszéltük, hogy az eu-s pályázatra veszünk
fel önerőhitelt.
Bobál István: Nem mondtuk, hogy veszünk fel, hanem van rá lehetőség. Ha likvid problémák
lennének, össze fogom hívni a testületet és tájékoztatlak benneteket.
Gólyáné Dudás Edit: Bazan Tibornak szeretném mondani: be volt tervezve tavaly a
telekárbevétel szerződés nélkül, a jogalapja az volt, hogy van értékesíthető telek. Ami a
tavalyi évet megoldotta, a kiadási oldalon is szerepel több tízmillió Ft tétel, és volt a lekötött
pénzünkből, amihez hozzá lehetett nyúlni. Működési kiadásaink mintegy 14 MFt-tal alatta
maradtak a tervezettnek. Azon kell elgondolkodni, hogy a kötelező feladatokat kell
lecsökkenteni olyan mértékben, hogy a költségvetésbe beleférjünk.
Bobál István: Minden beszámolónál a könyvvizsgálók teljes felelősséggel átnéznek mindent,
soha nem volt még olyan probléma, hogy bizonytalanságot lát a könyvvizsgáló a
gazdálkodásban.

Fercsik Tibor: Ami a számlánkon van, az is egy hitel. A 150MFt-ra is kamatot fogunk
fizetni?
Gólyáné Dudás Edit: A szerződésben feltételek vannak, ebben benne volt, hogy a 150Mft-ot
mire használhatod fel, pénzt hozó beruházás legyen. Ezt kell hozzá teljesítened.
Fercsik Tibor: Annak a kamatát is megfizetjük, amit fel sem használhatunk.
Bazan Tibor: A pénz a számlánkon van, kamatozik havonta 700-800eFt-ot az
önkormányzatnak..
Szovics Mihály: Nem biztos, hogy a bank fel fogja oldani.
Bobál István: Ha nem oldja, akkor új helyzet van, újra összeülünk.
Fercsik Tibor:Felmerül-e, hogy lemenjünk a telekárral?
Bobál István: Azért nem merül fel, mert akkor lesz aktuális, ha egy tárgyaláson az ügyfél azt
mondja, hogy ennyiért nem tudnám, de ennyiért meg tudnám venni. Addig nem mondhatom
ki. A testület dönt. 100Mft alatt már ráfizetés. Egyelőre nincs gond, ha a bankhoz menni kell,
összehívom a testületet.
Gólyáné Dudás Edit: Rövidesen meg fog történni, hogy a 150MFt-ból 15-20MFt-ot
kiengednek, mert nem egyszerű a csapadékvíz-elvezetési pályázatnak a finanszírozása sem.
Előre kell nekünk finanszírozni. Most tartunk ott, hogy az I.ütem fizetéskérelme benyújtásra
került. Ebből 15Mft-ot fogunk kapni az eddig kifizetett számláinkra. De már itt van a
2.számlája a beruházónak.
Bazan Tibor: A jövőre nézve: a kiadások között nincs olyan, amit le lehetne csökkenteni,
amíg a nyárfás telkeket el nem adjuk, vagy a bank fel nem oldja?
Gólyáné Dudás Edit: Rangsort lehet állítani. A működést, gáz-, villany, bér- fizetni kell.
Vannak olyan tételek, ami nem létszükséglet, hogy most kerüljön kifizetésre. Szinte a
működés van, és a pályázatok önrészei.
Bobál István: A legnagyobb tétel a személyi juttatások. De ez most nincs napirenden.
Likviditási gond nincs. 8MFt van most a számlánkon.
Pintér Tiborné: Spórolni úgy tudunk, ha munkaerőt csökkentünk. Sok kicsi sokra megy.
Évek óta mondjuk a kultúrházat is.
Bobál István: A rendelőben lecsökkentettük, a kultúrház lecsökkent 2 főre. A Deme János fél
éve már nincs a kultúrházba. Semmilyen juttatása nincs.
Bazan Tibor: Akkor mi alapján van a kultúrban? Ki kellene deríteni.
Bobál István: Az ÖHIE megbízta őt az Info-pont helyiség kezelésével. Lehet mondani
létszámcsökkentést, javaslatokat kérek, a bizottság megtárgyalja. A felelősség az közös.
Gólyáné Dudás Edit: Ha érdemi változtatást akar, nagyon elő kell készíteni, tudjunk alapozni
jogszabályra és előzményre a tervezésnél.
Csoma István: A bizottságoknak kell ezt megtárgyalni.
Szovics Mihály: A csapadékvíz-tervekből másolhatok-e, mint érintett?
Lukesné Csábi Ágnes: Másolható a rád vonatkozó rész.
Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
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