
75

Készült: A Hévízgyörki Önkormanyzat Képviselő-testületének 2014. július 15-én
19.00.órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséról a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.

Meghívott:
Bazan Tibor alpolgármester
Bobál István képviselő
Fercsik Tibor képviseló
Rajkó Gábor képviselő
Dr. Sápi Attila képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

Jelen vannak: Tóth Tibor polgilrmester
Bazan Tibor alpolgármester
Rajkó Gábor képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Agnes jegyzó

Tóth Tibor Dolgármester: Köszöntöm a
határozatképes, mivel 7 főből 4 fő megjelent, 3

Ismertetem a napirendi pontokat:

megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
fő jelezte távolmaradását.

1.Köáerületfigyelő IP kamerarendszer kiépítésére beérkezett araj ánlatok elbírálása
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

2. Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréjére beérkezett árajánlatok elbírálása
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

3. Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójrának kérelme tantermek felújítására
Előadó: Tóth Tibor polgármester

A Képviselő-testület a jelenlévő 4 főbő| 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a
napirendi pontokat.

1) Közterüietíieyelő IP kamerarendszer kiépítésére beérkezett áraiánlatok elbírálá§a
Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.-
Tóth Tibor Dolgármester: - ismerteti az elóterjesztést.
Elnyertük a pályázatot, 5 kamerát tudunt felszereltetni. Ennek a fedezete előfinanszírozással
itt van a polgármesteíi hivatal szaínlii]án. Két ajánlat érkezett.
Raikó Gábor képviselő: Az intemetet nekiink kell kiépíteni?
Bazan Tibor alpoleármester: 4 MB intemetre sziikség van kameránként. A Galgamenti
Kábeltelevízió nem tud ennyit biztosítani. Az intemet az árban nincs benne. Ahogy
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hatarozunk, úgyis fei kel1 venni a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és ő vegye fel a
szolgáltatóval a kapcsolatot.
Tóth Tibor polgármester: Javaslom az Elektto Security 5000 Bt-t bizzuk meg a
kamerarendszer kiépítésével.
Aki egyetért az alábbiakkal. " Hévízglörk Község Ónkormányzat Képviselőlestülete a
közterület Jigyelő IP kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatokat megtálg)alta és az
alábbi árajánlatot fogadja el:
Elehro Securiíy 5000 Bt. (21BI lklad Szabadság u.37. Pálhází Míhály agylezető) .

Vállalás i ár : 5. 998. 286.-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására." kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 4 képviselőből 4 igel szavazaítal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
56/2014. íVII.15,) sz. Képvise|ő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormrányzat Képviselő{estülete a közterület figyeló IP
kamerarendszer kiépítésére beérkezett arajánlatokat megtárgyalta és az alábbi árajánlatot
fogadja el:
Elektro Security 5000 Bt. (2181 Iklad Szabadság u.37. Pálhazi Mihály ügyvezető) .

Vállalási ár: 5.998.286.-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláirására.

Felelős: Tóth Tibor polgarmester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyané Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

2. polgármesteri Hivatal nvílászárók cseréiére beérkezett áraiánlatok elbírálása
Áz előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.-
Tóth Tibor polgármester: - ismerteti az előteíjeszíést.
Az árban csak a beszerelés van, a helyreállítás nincs. Javaslom, hogy rendeljük meg a 4 db
cserét. Javaslom a Panoráma-plast Kft-t bízzuk meg.
Bazan Tibor alpolgármester: A cserét úgy is meg kell rendelni, a helyreállítás pedig nem
haladja meg a polgármester hatáskörét.
Tóth Tibor polgármester: Aki egyetért az alábbiakkal: ,,Hévízglörk Község Ónkormányzat
Képviselőlestülete Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréjére beérkezett árajánlatokat
meglórgyalta és az alábbí árajánlatot fogadja el:
P,anorama-Plast Idft (2170 Aszód, Hunyadi u.33.)
Ar: Bruttó 400.000.-Ft, mely tartalmazza a 4 db nyílászárót a beépítéssel együtt,
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterl a szerződés aláírására.
Az öcszeg a 20]4. évi tartalékkeretben rendelkezésre áll." kézfe\tartással j elezze. .

A Képviselő{estület a jelenlévő 4 képviselőból 4 igen szavazaítal, egyhangúlag az alábbi
batfuozatoíhozza:
5712014. (VII.15.) sz. Képviselő-testüIeti határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak
cseréjére beérkezefi éLíajáílatokat megtargyalta és az alábbi árajanlatot fogadj a el:
Panorama-Plast Kft (2I7 0 Asződ, Hunyadi u.33.)
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Ar: Bruttó 400.000.-Ft, mely tartalmazza a 4 db nyílászétrót a beépítéssel együtt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Az összeg a2074. évi tartalékkeretben rendelkezésre ál1.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyané Dudás Edit gazd.vez,
Hajdu Tiinde ig.ea.

Határidő: azonnal

3. petőíi sándor Általános Iskota ieazeatóiának kérelme tantermek felúiítására
Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.-
Tóth Tibor po|gármester: - ismerteti az előterjesztést.
Ha megengedjtü, hogy abban az intézményben iskolai oktatás legyen, van egy pályázatunk,
amire van egy 5 éves szerződés.
Lukesné Csábi Áenes iegyző: Csak az Asszonykórus adhatja használatra át, de
osztályteremre nem, csak közösségi, ifiúsági célokra. A megnyert pályazati határozat szelint
olyanra, hogy osztáll.terem, nem lehet. A pályéaatirő azl mondía, hogy az Asszonykórus és az
iskola igazgatója kötne használati szerzódést, hogy az iskolát néptánc-oktatás, kézmúves
szakkör, népdal tanítás, stb. céljára veszik igónybe.
Raikó Gábor képviselő: Eztjogilag kel1 |etisztázrti, ha van rá lehetóség, adjuk oda egy évre,

ha nincs rá, akkor nem.
Tóth Tibor nolgármester: A technika termet is meg lehetne nézni.
Bazan Tibor alpolgármester: Van két osztály, akinek 5 termet kel1 biztosítani. A pályizaí
miatt olyan megoldás születhetne, hogy az Asszonykórus helyet biztosít az iskolásoknak a
tanórán belüli múvészet ismereteinek oktatására.
Tóth Tibor polgármester: Valahogy épületen belül kellene megoldani. Ha nem lenne
pályázaink, nem 1enne gond. Mi kinyilvanítottuk, hogy ott civi1 szervezetek számétra
nyújtunk ezí-azt, és erre igényeltük a tíímogatást, tehát tudjuk, hogy erurek mityen kötelmei
vannak.
Bazan Tibor alpolgármester: Ha oda is tudnank adni, akkor azt még fel is kellene újítani ott
mindent, vizesblokkok, stb.
Tóth Tibor nolqármester: Ha beengedjiik oda a tanórát, akkor megszegjtik a funkciót,
bármelyik pillanatban visszakövetelhetik tőlünk a péná.
Raikó Gábor képviselő: Javaslom, hogy folYassanak targyalást a polgármester, jegyző,
asszonykórus vezetője, a páIyéaatíró. Az iskolában vizsgáljuk meg a tantermek kialakításának
műszaki feltételeit,
Tóth Tibor polgármester: Aki egyetért az alábbiakkal: ,, Hévízglörk Község Önkormányzat
Képviselő+estülete a PetőJi Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelmét megvizsgálta és
az alóbbiak szerint döntött:

o Az üglben egeztető tárgtalást folytasson a polgármester, jegyző, a Hévízg,lörki
l55266llr,[7y5 Népművészeti Eg/esület vezetője, a pályázatíró és a PetőJi Sándor
Altalános Iskola igazgatója, valamint a tárglalás eredményéről soron kívül
táj é koztas s a a Képvis elő 1estületet.

A Képviselő-testület felkeri a polgármestert, hogl az iskolában vizsgálja meg a tantermek
ki al akít ás ának műs z aki fe lt é t e l e i t "
kézfeltartással jeIezze.
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A Képviseló-testület a jelenlévő 4 képviselóből 4 igen szavazaítal, egyhangúlag az alábbi
határozaíot hozza,.
58/2014. (Vil.15.) sz. KépviseIő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormrinyzat Képviseló-testülete a Petőfi Sandor Általanos Iskola
igazgatőjénakkérelmét megvizsgáIta és az alábbiak szerint döntött:

. Az ügyben egyeztető tárgyalást folytasson a polgármester, jegyző, a Hévízgyörki
Asszonykórus Népművészeti Egyesület vezeíője, a pályéuatirő és a Petőfi Sándor
Altalanos Iskola igazgatója, valamint a íárgyalás eredményéről soron kívül
tájékoztassa a Képviseló-testületet.

o A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskolában vizsgálja meg a
tantermek kialakításának műszaki feltételeit.

Felelós: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

Határidő azornal

4.) Eeyebek
a.) Járdaépítés megrendelése a táiház, polgármesteri hivata| és az orvosi rendelő
épülete előtt.
Tóth Tibor polgármester: A tájhéLz, a hivatal és az orvosi rendelő előtt javaslom, hogy
csináljuk meg a 1árdát, a t:ulrai tüzép a hivatalnak 2500.-Ftlm2 összegben adj a el a térkövet.
Bazan Tibor alp_olgármester: Van tartalékunk?
Lukesné Csábi Agnes iegyző: Most 19MFt, de ebbe még nincs benne a bankos költségeink.
Raikó Gábor képviseIő: Javaslom, csináltassuk meg.
Tóth Tibor polgármester: Aki egyetért az alábbiakkal: ,,Hévízgörk Község Önkormányzat
Képviselő-testalerc úgy döntött, hogl a tájház, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő
el őtt me gr endeli a j ár daépít é st, bruttó 2, 5 0 0. -Ft/m2 ös sze gb en.

Az ósszeg a 2014. évi tartalékkeretben rendelkezésre áll. " kézfeltartással jelezze.

A Képviselő{estület a jelenlévő 4 képviselőből 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza,.
59/2014. (VII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tájhaz, a
polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő előtt megrendeli ajárdaépítést, bruttó 2.500.-Ft/m2
összegben.
Az összeg a2014. évi íaítalékkeretben rendelkezésre ál1.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

IIatáridő: azonnal

Tóth Tibor Doleármester: Ha más bozzászőIás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést
bezárom.

:-1 g ,.-t LL'

Tóth Tihor \

Polgármester \

-kmf-

---- ^ l!! ?:;.:/ ( ,t,4
Lukesné Csábi Agnes

Jegyzo
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Készült: Hévízglórk Ónkormányzat Képviselő+estületének 2014. július }5-én megtaftott rendkívüti
képviselő-testületi ülésén a Polgármesteti Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Tóth Tibor polgármester

Bazan Tibor alpolgármester

Bobá1 István képviselő

Fercsik Tibor képviselő

Rajkó Gábor képviselő

Dr. Sápi Attila képviselő

Szovics Mihály képviselő

Meghívott:

Lukesné Csábi Ágnes jegyző

Gólyáné Dudás Edít gazd.vez.
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Hévízgyörk Onkormányzat
Polgármesterétő1

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. július 15_én (kedden) 19.00.órakor
tartja rendkívüli Képviselő{estületi ülését, melyre tisaelettel meghívom.

Helye: Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Hévízgyörk, Kossuth L. u. 124.

Napirendi pontok:

1.Közterületfigyelő IP kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Tóth Tibor polgármester

2. Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréjére beérkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Tóth Tibor polgármester

3. Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának kérelme tantermek felúj ítására
Előadó: Tóth Tibor polgármester

Hévízgyörk, 2014. július 14.
Tisáelettel:

Tóth Tibor sk
Polgármester

Megieglzés: Az anyag a képviselók részére megtekinthetó a http://admin.hevizgvork.hu oldalon.

Meghívót kaDiák:
1. Bazan Tibor alpolgármester
2. Bobál lstván képviselő
3. Fercsik Tibor képviselő
4, Rajkó Gábor képviselő
5. Dr. Sápi Attila képviselő
6, Szovics Mihály képviselö
7, Lukesné Csábi Agnes jegyzó
8. GóIyáné Dudás Edit gazd,vez.
9. Pest Megyei Kormányhivatal Törv.Felügy.Fóoszt. Bp.l052


