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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselő-testületének 20l4- január

14-én

15.00,órakor megtartott rendkivüli n_vilt üléséről a Hévízgyörki Polgármesleri Hivatal
polgáImesteri iroda helyiségében.
Meghívott.

Bazan Tibor ké!vis€lő
Bobá] Islván képviseló
Fercsik TiborképviSelő
Rajkó Gábor kópviseLó
Dr. sápi Attila képviseLó
szovics MiháU képviseIó

Luk€Sné csábi Agnes jegyzó
Gólyané Dudás Edit gazd,vez,
Pest Megyei Kományhjvatal Bp. l052 váíosház u,7,

.fel€n

vannak:

Tóü Tibor polgfumester
Bazan Tibor aLpo]gánnester
Bobái István képviselő
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képr,iseló
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Góiyané Dudás Edit gazd,vez,

Tóth Tibor poleárme§t€r:

Köszöntöm

a

harározatképes. nive1 7 fóbó1 5 fó megjelent,
Ismertetem a napircndi pontotI

megjelentekel, megálapítom, hogy
jeleáe, hogy nem tudjönni.

az

ülés

1 fő

Ónkormányzati tulajdonban lévő Hévízg,örk 795/7 hrsz. épület belső felújításfua,
korszerűsítéséfe,, Hétízg:örki Hagyományok Hóza" kialakítására t,íY'H ]II. tengeIy pályózat

].)

benyújtása.

Előadó| Tóth Tibor polgármesrer

A

Kópviselő-testület a jelenlévő
íelsorolt napirendi pontot.

5 képviselőbői 5 igen szavazatíAl, egyhangúan elfogadja

a

1.) ÖnkormánYzati tulaidonban lévő HévízgYörk 795/7 hrsz. éDület bel§ó felúiítására.
kor§zerúsítésére.,HévízEyörki HagyománYok Háza" kirlakítására MvH IlI. t€ngelY

pályázat benyúitá§a.
Az előterj€sztés írá§t}an mellékelve a jegyzőkönl,vhöz.-

Tóth Tibor polgármester: Az aLábbi projekt keretein belül szeretnénk az ,.Öreg"iskolát
továbbfejlesáeni:
A Hévízgyörki Asszonykórus az ,,MvH Alapból a turisztikai tevékenységek ösztónzéséhez a
LEADER Helyi Al(ciócsoportok közreműködé§ével 2013-ban nyújtandó támogatás" című
pályázat keretein belü1 tánogatást kíván benyújtani az ,,Öreg" iskola teljes köni bel§ő

2
felújítására, A projekt címe: Hévízgyörki Hag1,ományok Háza. Tlámogatás összege 20, M Ft a
bekerülési költség : kb. 33NIFT.
Azt jelenti, hogy ha csak az l.sz. pályázat van, akkol lesz egy épületünk, ámj kí\ú]ról
csinositva lesz, tetócsere, stb., de az épület belsejéhez nem nyúlnának. Nem biztos. hogy ezen
a pá]yázaton nyeriink, de nem volt sok mun]<a ezt a pályáZatot elkészíteni, mert a régi ten,eket
fel lehetett használni, Amig az l.sz. páIyáLzat 100%,os támogatottságú volt, ez a pályázat
bekerülési költsége 3]\4Ft lenne,
Bobál I§tván képviselő| A belső átalakítás mit takar?
Tóth Tibor pol&ármester: Teljes mértékbenaz összes szakipari munka, fűtés, vizesblokkok,
Bobíl I§tván kéDyi§eló: Utána mi az elképzelés?
Bazan Tibor alpolgármester: Néhány ér,ig Hagyományok Háza lenne, kiállítások. civil
szen,ezeteknek próba, kéZműves foglalkozások, EZ egy turisztikai pá\"ázaL
Tóth Tibor Dolgárm€ster: 6,5MFt,ért nyeménk 2oMFt-ot,
I]obál l§tván képviselő: Utána két hagyományház lenne, mindkettőt miiködtetni ke1l. meg

kell tölteni tartalonmal.
Raikó Gábor képviselő| llindkettő előfinanszírozott, Erre a költségvetésben nincs pénzünk,
hogy a táiházat felújítsuk,arra hitelt ke1l felvenni. Hitelt kel] felvenni az öregiskola kűlsó
felúiítására. A belső felújításra ugyanúgy hitelt kell felvenni, sőt az önerőt meg keli
finanszírozni. Szóba került a téifigyelőIendszer. eire is adtunk már be pái,vázatot- Az öreg
iskola 5oMFl körüli összeg a pályázat, amit előre finanszíroznunk kell, hilelt kcll felvennünk,
a szomszéd épület 1oMFt, és ezeknek kamatai, ha hitelt vesziink fel. 2o\,IFt-ot a
költségvelésből elő kell venni és 60MFt hitelt fel kell venni, és van egy épületűnli, amit
működtetni kell 2021-ig, ezt más célra nem lehet használni, Ha a civil szefi,ezet átnegy oda.
és az épületet 2021 ig világítás, fiítésstb. műkódtetni kell. akkor vagy aZ működik, vagy a
kultúrház múködik. Nem látom annak fedezetél arra, hogy most az örcg iskolára aa a -1020MFt-ot odaadjuk. Mi van, ha úost ezt bevállaluk, és aztán lesz télíigyelőrendszer,
egészségügy-felújítás.kulturház,felújítás, ami sokkal fontosabb dolog, hogy megfelelő
szinten. mint ott egy két kórus. nyugdíjasklub odamenjen, Ki fogja kihasználni aa a 400m2-t?
Most nem állunk úgy anyagilag, hogy 2oMFt,ot teg),ünk oda.
Bobál I§tván képvi§elő: Az, hogy a külsőt negcsináljuk, az rendben van. mert aZ egy szép
épület.

Raikó Gábor képviseló: Abban gondolkodtunk. ha azt rendbehozzuk, akkor a polgármeSteri
hivatih szeretnénk átköLtöZtetni. De 202I-íg más célra nem lehet használni. úgy gondolom,
vannak most fontosabb dolgok is. Lehet, még a késóbbiek folyamán a helyiségeket kell
átalakítani, pl. vizesbiokkok, akadálymentesítés,
Lukesné Csábi Ágnes iegvző: A térfigyeló kamera pályázatát elutasították.
Bobál I§tván képviselő| A térligyelőkamerara van igéret, hogy aZ országos polgárőrség meg
fogja csináini.
Fercsik Tibor kér,yi§elő: A Rajkó Gábor levezette, milyen költségvonzata van. A külső
felújíiás pályázatnál extra költség nem melül fel, men 1000/o finanszírozott. A másik
pályázatnál: nem biztos, hogy most megengedhetjük magunkrrak, és ez a késóbbiek folyamán
nem is hasznáható arra a célra, amire szeletnénk későbbiekben. Megfontolandó, A külső
pályázat igen, érdemes,
Bazan Tibor alDolgármester| Polgfumesteri hivatalra pályázat nem volt. nem is lesz, Ha a
padióburkolás, a fútésmeg lesz, világításkorszerűsítés,nyílászárók, ez lermészetesen jár egy
belső áta]akítássa]_ ha odaköltözik a hivatal. de arra 30MFt-ok nem fognak rendelkezésre
állni soha. Szedntem 6MFt-ot a belső felújításmegér, meÉ polgármesteri hivatalía nen] lesz
pálylíZat. Ha most úgy döntiink, hogy adjuk be a páIyázatot, még utána mindig e1 ]ehet tóle
á]lni. A támogatói hatitozatok, áz Asszonykórusé már itt vaü,.jó esetben még szerencsént is
lehet, hogy ezeket a kifizetéseket lehet úgy. hogy ne sok hitelt keiljen felvenni.
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a kultúrháZra? A hagyomán1,ok
haru .okkut 1obbuo .állett volna a művelődéSi házra. ha ott kijelölünk két helyiséget,
Bazan Tibor alDolgárm€§terI A pál,vázatírók azt mondták, hog,v nem.

Raikó Gábor képviselő: Ezt nem lehetett volna kihegyezni

nrx,i cllo"
k"^1

"
évente.

orrrir"to: Ha még a minimális hitelt is keli felvennünk, nekünk 15MFtba
b"l.ő f"lújítáiutána 7 évig nem múködhet másképp. A múködtetése is x összeg lenne
t

Szovics Mihőty képriselő megéfkezett az üIéstercmbe, d képNíselő,testűlet létszána
thódosult.-

-

6

főre

Tóth Tibor Dolgárme§ter: A három eln"vert pályázatra nekünk az előfinanszírozásra, ha
sr""""a""nt,ran uttor kevesebbet. de ha nincs szerencsénk, akkor az is lehet, lrog,v egyszen'e

fel keil venni 8OMft-ot, ezt prezentá]ni ke1l. ezt féiéveskamatia kelI.
Fercsik Tibor képviselő: Az is kérdés,hogy a működési flnanszílozást hogy látja e1 az
önl(ormányzat,
Tóth Tibor Dolgárme§t€r: AZt látotn, ana felé tendálnak a vélemények, hogy örüljünk
annak, hogy most jelen pillanatban azt a 60MFt,ot reményeink szerint fel tudjuk használni.

szépüljön meg kívülről az épület,
Tóth Tibor Dolgárme§t€ri Aki egyetért azzal, hogy ebben a fomában a belső felújításraaz
Asszonykóruson keresztül ne pálylizzunt, aki ezze1 egyetért. kézfeltartással je7ezze, ez a
módosító iidítvány.

A Kópviselő-te§tület
tartózkodá§§al

a jelenlévő 6 kópvi§előből
nem hozott döníést.

3 igen szaYazattai,2 nem szayazattal,

1

Tóth Tibor Dolgármesteri Felteszem szavazásra aZ eredeti hatlífozati j avaslatot, Aki egyetéfi
aZ eredeti határozati javaslattal: ,.l,) H€rízg,örk Község ónkofmá !^,al Képiselő,íc\lülele miní a
hélízE,ö*i 795/7.hls.-ú kö:össégi lér épiiLe!énekntijdono§d - ha,:ájárul ahha:, haLf a HőízEJótki
l"rráyw* Néptlű|észetíEeyáülnl pitr,á,ó a ,,Hé|í.§ölki Hlg}omúnlok Háza" c, ]\,í''H lll tengely

,n,a at n.qali,lnho, a:.outet"
'2l'
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,P Jel,":.í, b -- lő:dKéFisető,lesfulete a: ,,Haí,g}ölki }]agronúnJok Há,a"

el őfr n a^ z íl o. ás

kéhl bi,í os ííja,

.l iiezett í"iL",,tls *o'ttslg"airJt , ."tŰ*at aők4es,íes szefinl a képfiselőaestiilel elíagadja, é5 ehhe: a
s:al,:égesíeáezetet,.\at):baa,,Ft_olcaIrfuú"logalá!t3MFtöneú) a cjyih:ene:e! résző. bizlosílja,
3.) iélLgólk Kó:ség önkalmányzal Képyiselő-tes|úlele hozzájár,ll, hog,!, a Hévizgyörki Asszonykórus
leprnrivesieri EgyesllJt a,,Hélí;gJölki HngJonlányok Házű" hegldlósulásál kóyelően 20)I december 31,
4.) A halározat ettékleíétképező bérleli szelződés é! ingatahhas,nálatáhal ho,:áiáruló nlilalkozato! a
Űpriaa-t^tiirct jó,,áhapía,'A képl,iselőaesíüIel íelhalalnü,a a potgámesllt d bérlPti s,elzí;dés és
j
ingalLanhasznáLaláho, húzzájálutó nyitalkozal dláíláJárd,,, kézfeltartással elezZe,
a jelenlévő 6 képviselőből 3 igen szaYazattal, 2 nem szavazattal,
tartózkodással nem hozott dönté§t.

A Képvi§€lő-testület

1

Tóth Tibor polgárme§ter: Tájékoztatom a képviselőket, hogy vásárolok az on,osi rendelóbe
."ék"k"t, -"rt - eddigi szék* töntr}9pentek, a betegek nem tudnak mire leülni,
",árór"""t
Ha más hozzászólás nincs, a részvételtrJtegkösz&§m, az ülést bezáTon,
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