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IEGYZOKONYV

Készűlt: A Hévízgyörk Önkományzat Képvi§előtestületének 2013. február 8-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséról a Hévízgyörki Polgrirmesteri Hivatal helyiségében,

,Ielen vannaki Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Szovics Vihály

- ajelenléti íy sze/illt
Meghívoft.

T!i!L:!!bg!i Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés hatlirozatképe§, mivel 7

fóból 5 fő megjelent. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítójének javaslom lercsik Tibor és

Szovics Miháy képviselóket.

Ismertetem a napirendi pontoti

1,) KEoP 2012 5,5.0/B.sz.,,Hévizgyórk Perofi S,Altalános l§kola. Muvelodé§i haz és Egészségház
épületeDergetikai fejlesztéSe ne8újuló energiafoúás hasznosítással kombinálva" c. pál},áZat

Előadó: Tóth Tibor polgármester

Á Képl,iselő-lesliilel eg.,hangúlag elfogadja a napirendi pantat.

1.) KEoP-20l2-5.5.0,/B.sz. ,.Hévízgvörk Petófi s. {ltaláno§ Iskolá. §luvelődési ház ós

Egészségbáz éDületenerg€tikái feilesztés€ meeúiuló energidorrá§ hasznosítással kombinálva" c.

DílYázat

T]í&_f!b!_!: Kaptunk egy ajánlatot. hogy energiacsökkentésre. hószivattyúklGl el lehetne

látni az intéZmények fiitését, Határozatunk van anól, hogy lMFt-é elkészítik a páIyázati
anyagot. Ebből még nem lctt kifizetve semmi. Hosszú ideig folyt a munJo, állandóan
változott a dolog, most szembesültiink, melyik épületek lesznek korszelűsítve, sorendet
kellett felállitani, most 3 épület 1esz megvalósítva. A fljtéskolszenisítés komplex módon iesz
megvalósítva, más lesz aZ energia, az épület hőszigetelése, és a nyílászárók. AZ adatokból
]átható, hogy Iészleteke le van bontva. 173Mft-ba kerül, a pályáZtatással kapcsolatos
dolgokat is tafialmazza, Úgy néz ki, hogy utánfinanszírozott. Az önerő 26M11. Va]akitől majd
egy 3-ó hónapos időtartamra fel kell venni ezt a kőlcsönt, hogy magát aZ e]nyelt tendert meg
tudjt]k vaiósítani.
Bazan Tibor: A Raiffeisen bankot kérdezze meg a gazdasági vezetó, mivel az a számlavezető
baikunk. Bagon a Sajóvölgye Takarék aá mondta, hogy áLlnak rendelkezésüntre, Meg kell
nézni, melyik ad jobb feltételle] hitelt, Ehiez a hitelfe]vételhez nen kell kormányengedély,
mivel ez fejlesztési cél.

B4ikl]ü!b!l: BeruháZás időtartama?
GólYáné Dudás Edit gazd.vez.: Nem volt még semmi konkrétum, a pályáZatot részleteiben
nem láttuk még. Amikor kapunt a pályázati anyagból, akkor deúl ki a kezdés, milyen
idótartamban valósul nr.g. Amit kértek adatot, megadtuk.



9

Fercsik Tibor: Hétíón nyílik ez a pályázat. Eredményhirdetés mikor 1esz?

Raikó Gábor: Ebben az évben cl ke]l költeni ezl apénzt.

E44LTü9II A 26MFt-os önerőt lehet kezelni és vállalható is. Sajnálom, hogy az öleg iskola
nem került ebbe a körbe bele, de akkor megkockáaattuk volna, hogy nem nyel egyik sem,

m9rt akkor megtákarítást nem lehetett volna kimutatni az új iskoláná1,

!9199\!!91: Az önerő megmaradna hitelnek?
Tóth Tibor: 5 10 é\,en keresztül lenne,
ÍiE6ii-t.ábi Áeo".: Kötelezettségemnek teszek eleget: az ötv, alapjanl A helyi
cinkormányzat gar,]ákodásának biáonságáélt a képviselő-testület, a gazdálkodás

szabályszeníségéért a polgánnestel felelős, minden beruházás előtt elmondtan eá. vainak az

önkoTmányzatnak kötelező feladatai és önként válalt feladatai. Ez a páyáZat önként vállalr
fe]adat, Amit kapunk a költség"-etésbe álami finansziTozást, azt a köteloző feladatainkra

kapjuk. Araól ke11 felelósségteljesen dönteúi a képviselóknek, hogy a 26MFt önerő forrás

biztosítotle. ez a forrás rende]kezésre áll, éS hog,1 miból? Vesaeséges gazdálkodás

következményeit az állami költségvetés nem vállalja át. A pályazatíró azt mondta a gazdasági

vezetőnek, hogy a 26Mlt-ba. il1. 173Mff-ba benrre vannak a jrirulékos költségek is, műszaki

ellenőr, közbeszerzési szakértó, nyilvánosság biztosítása, projcktmenedzseL Ha hitelt vesz fe1

aZ önl(ormányzat, azt úgy kell biáosítani a testületnek, hogy első aZ jntéZmények

múködtetésc_ utána a bevállalt hitel törlesztése,

E3Z3LIi!9I| Ez összhangban van, men ezzel gazdaságosan lbgjuk működtetni,

r,itn rito. Hu a 800Mft-os pályázat lett volna, ak*or én mondtam volna el ez, Akkol
k"["tt uolnu ,"nd"lk"Znünk i2OMFrtaL, és máI most tudjuk, hogy aZ idei költségvetésünkben

is van 20M11 hiány. Az ezévi költség\etésl azért tudjuk nullásan elfogadni, men a múlt évről

van 20\4ft megtakaíításunk, Ha mjnden így marad, és jövőre a költségvetéSbe gondolkozunk,

akkor nT ár tudnunt keil, hogy ez a 20Vft-os hiány van. Azért merem én is javasolni, mert ez

éves szinten 3Mft-os töriesáést_jelent a 26Mft 10 évre,

§!9y!9§_]4!b,!ó\: A mcgtérülés kompenzálni fogja ezt,

BaiBi:,]ü!b9!: A hitel 50%-át meg tudjuk majd takarítani.

13111ig91, ,lt i 
"g.u"tért 

aZ előterjesziés elfogadásáva1, kézfeltarlássa] j elezze,

A Képviselő-testület 5 igen sze!azattal, egyhangúlag az alábbi hatrározatolhozza,

7/20l]!_ l l 1,8.1 §/. KéDvi§elo-testüleli halározal
ffilole.Iületea\emzclile1lesztesi[.g1nöLseg
álta1 kózzétett KlbP-2o12-5.5.0/B kódszámú felhívásra .,Hé\,íZg,vörk Petófi S, Altalános

Isko]a, Művelődési ház és Egészségház épületenelgetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

hasznosítással kombináva" címmel pályázatot kívan benyújtani az alábbi közintézmény

enelgetikai koTszerűsítésére:

Petőfi Srándor Általános Iskola 2192 Hévízgyörk, Ady Endre utca 143,

2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 123. 1122

hrsz,:795/5

Múvelődési ház 2192 Hévízgyölk, Kosstrth Lajos utca 19, hrsz,: 867

Egészségház

A tervezett beruháZás bruttó összköltsége: 173.446.486., Ft
A tervezett beruháZás táínogatás szempontjábó] elismerhető költsége: 173,446,486" It
KEoP forrásból támogatás igényelt összege I4'7.42,9,513.- Ft
A terv9zett beruházáshoz szükséges önelő összege: 26,0l6,973.- Ft
A7 öneTő forrása biztosított,
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal a1Ta vonatkozóan. hog} a KEOP foúásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az öntományzati saját forrás összegét a költségvetésben
elkülöníti. A képviselő-testülel felhatalmazza Hévízgyörk polgánnesterét a páIyéEaí
benyújtásához sziikséges nyilatkozatok megtételére,

Felelős: Tóth Tibol polgármester
Lukesné Csábi Agnes.jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezotő
IIajdú Ttinde ig.ea.

!4!;!!!{: azonnal

!!l[!!!91: A részvételt mcgköszönöm. az ülést bezfuom.
-kmf-í;5 ---<L-,no /.e ,í4

Lukesné c§ábi Agnes
Polgármester
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Fercsik Tibor ,'
Jegyzőkönyvhit€l€sítő
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Szor ics ,lrllÜIi( ?
Jegyző(önyvhitelesítő
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