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Készúlt: HélJírg.ölk )nkornónyzat Képyiselő,lesliiletének 2013. június 4-én neglatott fendkívüli
képliselőlestülefi üléséfl a Palgármesteri Hildtdl hi|aldlas hebiségében.

Jelen vannsk:

Tóth Tibor po]gármester

Bazan Tibor

Bobál István

Fercsik Tibor

Rajkó Gábor

Dr, Sápi Attila

Szovics Mihály

MeEhívott:

Lukesné Csábi Ágnes jegryző

Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestiiletének 2013. június 4-en meglartott
rendkívüli nyílt üléséról a Hé\,ízgyörki Polgámesteri Hivatal hivatalos helyiségében,

Jelen vannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Szovics Mihály

Meghírott-
- ajelenléti ív szerínt

Tóth TiborI Köszöntöm a megje]enteket, megállapítonl, hogy az ülés határozatkepes, mivel 7

főbői 5 fó megjelent, 2 fő képviselő jelezte tiivolmaradását,
Ismertetem a napirendi pontot:

NaDirendi Dont:

l.) Önkormányzati tulajdonban tévó, ifiú§ági é§ civil szervezetek közösségi terének külső
felújítá§a, korszerűsítése, leader pályáz*t benyújtása, €gyüttműködési megállapodá§
jóváhagyása, ,,Közö§§égi- és i[ú§ági tér kialakítá§a Hévízgyörkön"
p]!4!!: Tóth Tibor polgármester

Á Képriselaitestúlet eg,,hangúlag elfogadja a naPírendi pontot.

1.) ÖDkormánvzati íutaidonban tévó. ifiú§ági ós civil §zefvezetek közösséei terének kiilsó
íelúiitásá. korszerűsíté§e. leader DálYázat benYúitá§a. eeYüttműködé§i megállaDodá§
ióváhaeYása ..Közö§ségi és ifiúsági tér kialrkítása Hévízpvörkön"

Tólh Tibor: -isrrc-leli 
"z clolerjesai5l,

Lukesné Csábi Agnes: A pályázatíró által kütdött elóteIjesáésben részletescn fel van
sorolva, hogyan tevődik össze, összesen 3oMFt.
Tóth Tibor: Utófinan§Zírozott, ezt a 30MFt-ot nekiinl( meg kell majd előlegezni, ami azt
jelenti, hogy másfél évre hitelt kell felvemtink, a kamatait kell vállalni. Az Asszonykón-rssal
összefogva így 100 o/o-os a támogatás. A Raiffeisen Bank nem finanszíroz,
Gólyáné Dudás Edit gazd.lez,: Azért nem pályazik az önkormányzat, hanem az
Asszonykóru§, mert így 100 %-ban, költségvetési szerv esetéb€n pedig nettót finanszíroz.
Bazan Tibor: Ha felvesszük a hitelt, amikor átutaljuk a civil szervezet számára, annak is van
köItsége, amikor visszautalja, ha megkapia a tárnogatást, annak is lesz költsége. A
következőknél fogom ezt a problémát jelezni.
GólYánó Dudás Edit gazd_yez_:3 évig keli ilyen formában működtetni az épületet, közösségi
térként.
Tóth Tibor: Szebenyei Zsolt ]áíási hivatalvezetőt kérdeztem, hogy van,e olyan teNezet,
hogy 5000 fó alatt nem lehet önálló település.
Bazan Tibor: Ilyen elképzelés nincsen, En is kéIdeáem ezt. AZ is hallottam, hogy a
polgámlester úr azt mondta, hogy menekülttábor lesz a ]aktányából, ilyen sincs.
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Raikó Gábor: Aprilisban kérdeatik, hogy mi a helyzet a pályázatokial, és semmit nem
mondtá1, Vártuk ezt a pályázatot. hogy legyen, most megint dönteni kell órák alatt, hogy
beadjuk, vagy ne. A térfigyelő-kamela pályázatot is egyik napró1 a másikra kellett eldönteni,
Ha ezt most beadjuk, én is aá mondom, hogy adjuk be, de ez most a 30MFt,ra 4MFt-ba fog
kerülni aZ önkormányzatnak,
Bazan Tibor: Módosító javaslatom van, napoljuk el a döntést. amíg nem válik bizonyossá.
hogy az Asszonykórus elnyeri a páIyázaíot, mefi semmi nem süget minket, A leadel
egyesü]etben is kapkodva mennek a dolgok, vlírjuk meg, ha nyemek, és ráérünk utána
dönteni,
Fercsik Tibor| Ha van rá lehetőség, akior pályázzunk, meg kell próbálni. Elhangzott több
úlésen, hogy a jövő évi költségletés már most látszik, hogy mínuszos lesz, Sokszor
felvetódött, hogy az előző testület úgy csináta, hogy hitellel, akkor ez ugyanM a történet, de
nem felhánytorgatásképpen mondom, Visszaadtuk a tájhriz pályázatot, ami hasonló
nagyságrendú rálordítást igényelt volna, Akkor aá miért nem tudtuk vo]na?
Tóth Tibor: ott 7MFt volt, amit oda kellett volna tenni. o1yan előírrlsok voltak, amit nem
lehetett sehogy sem kikerülni. Atkor nekünk abban a pillanatbarr 7Mli-unt nem volt,
Bazan TiborI Most vidékfejlesaési pályázat nem volt,
Luke§né C§ábi Agne§| A tájház akkor Mért is lett visszamondva, mert akkor még ott volt az
adósságállománya az önkormányzatnak.
Raikó Gáborl Ugyanez a pályázat, ha megvalósítható leme a művelődési házra, akkor azon
is el lehetett volna gondolkodni, hogy ezt a 3oMft-ot a múvelődéSi hlrra költjiik.
Lukesné csábi Agnes: Azért van két határozati javaslat, mert a hitel felvételéhez minősített
többség kell,
IűLT!b!!: Aki az előte{esztéssel egyetért, kéZfeltartással.jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazatta1. egyhangúlag az alábbi hatáíozatothozza|
48/2013. (vI.4.) §z. KéDyiselő-te§tül€ti határozat

1.) Hévízgyörk Község Önkonnán}zat Képviselő-testülete - mint a hévizgyörki 795/7.hnz-ú
közösségi tér épületének tulajdonosa - hozzájárul ahhoz, hogy a Hévízgyörki Asszonykórus
Népmúvészeti Egyesület pályázó a,,Közösségi és l!úsági tér kialakítása HévízgyöIkön" c.
leader pályázat megvalósításához, az éptiletet a civilszeNezet rendelkezésre bocsátja.
2.) Hévízgyörk Község Önl(onnányzat Képvise]ó,testülete az ,,I§ú§ági és Közösségi Központ"
megvalósításhoz szükséges anyagi forrást előfi nanszírozásként biáosítja.
A tervezett fej]esztés költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint a képviselő-tesület
elfogadja, és ehhez a sztikséges fedezetet,30,000,000,- Ft-ot a civilszervezet részére
biZtosítja.
3.) Hévízgyörk Község Önkomlínyzat Képviselőlestülete aZ lfiúsági és Közösségi Központ
megvalósulását követóen (az utolsó kifizetési kérelem teljesítésétó1 számított 3 évig) a
múködtetési költségeket saját költségvetésébeú folyamatosan biztosítja.

4.) A hatirozat mellékletét képező Együttmúködési megállapodást a képviselő{estület
jóváhag}ta, A képviselő-testiilet felhatalmazza a polgiimestert aZ Együttműködési
megállapodás aláíráSara,
Felelős: Tóth Tibor polgiimester

Lukesné Csábi Agnes.jegyző
Gól),áné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidő: az onnal
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!űL:I!bgII Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással j elezze,

A Képviselő,testület 5 igen szavazattal. egyhangúlag az alábbi hatálozatatl\ozza|
,l9l2013. (vt.,í.) sz. Képvi§elő-t€§tületi határozat

Hévízgyörk Község Önkonrrlinyzat Képviselő-testülete a,,Közösségi,és Iiúsági tér

kialakítása l{évízgyörkön" című 1eader pályliat benyújtásához 30.000.000., Ft rövid lejáratú

hitelt vesz fel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert, hogy a hitel felvételéhez
vegye fel a kapcsolatot a Raiffeisen Balkkal, A hite1 nyertes pá]yliat esetén, a kilrzetési
kérelmek teljesítése után visszafizetésre kerül, A hitel költségeit (p1: kamat, átutalások díja,
egyéb bantöltségek, stb.) a képviselő-testület a 2013 -2014. évi költségvetésében biáositja.
Amemyiben a Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesúlet veszi fel a hitelt, akkor aZ

önkományzat készfi zető kezességet válla1,
FelelősI Tóth Tibor polgámester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Túnde ig,ea.

Határidő: azonnal

fllLTilg! : A részvételt megköszönöm,
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Tóth Tibor i]
Polgármester .,

az ü]ést bezárom.
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