Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 29én, 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége (Halásztelek, Szent László tér 1.).
Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Török Istvánné alpolgármester, Erdődi
Sándorné, Horváth Lajos, Kiss Miklós, Sipos Tibor, Tolnai József, Végváriné Nyíri Lídia
képviselők, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző.
Igazoltan távol: Fekete Violetta, Hanfeldt István, Dr. Füredi Béla, Dr. Fodor József, Kardos
Zoltán, Lengyel Izabella képviselők.

Megjelent meghívottak: Urbán Miklósné óvodavez. Török Mátyás pénzügyi bizottság tagja,
Dr. Rák György pénzügyi bizottság tagja, Istenes Miklós ügyrendi bizottság tagja.
Szentgyörgyi József: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy ülésünk
határozatképes 8 fő képviselő jelen van, a többiek jelezték távol maradásuk okát.
Azért kellett a rendkívüli ülést összehívnom, mivel szeptember 30-a a KMOP pályázat
benyújtásának a határideje. A meghívóban meghirdetett szervezetfejlesztési közbeszerzés a
Pénzügyi bizottság hatásköre, nem kell tárgyalni a testületnek, az óvoda alapító okirat
módosítását pedig az Oktatási bizottságnak kell még tárgyalni. Ezeket a napirendeket vegyük
le a mai ülésünk napirendjéről. Kérem szavazzon a testület a napirendre. A Képviselő-testület
egyhangú 8 igen szavazattal jóváhagyta a napirendet. Két jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék
felkérni. Erdődi Sándorné képviselőasszony és Kiss Miklós képviselő jelentkezett, kérem
szavazzunk. A testület egyhangú 8 igen szavazattal jóváhagyta a jegyzőkönyv hitelesítőket.

Napirend :
1. KMOP-2009-5.2.1/A. Pest megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékű
megyei fejlesztések pályázat benyújtása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József: Tavaly is pályáztunk a piac térre, hasonló kerettel, de nem nyertünk,
azért önerőből megvalósítottuk a parkot. Most ugyanaz a pályázati előkészítésben résztvevő
cég keresett meg minket azzal, hogy előkészítik az anyagot, nincs pályázatírási költség,
kizárólag akkor lesz költségünk, ha ez a pályázat sikeres lesz, ha elhozzuk az 50 mFt-ot a
KMOP-ból. Elkészítettek ehhez egy műszaki tervet, egy tanulmányt, ez minden képviselőnek
kiküldésre került, hogy ez az átépített park hogy nézne ki, milyen beruházások történnének.
Egy hibát elkövettem, ezért osztottuk ki a plussz tájékoztató lapot, mivel a pályázati kiírás
szerint 50 mFt-ig jár 10 %-os önrész és a tervezésnél egy 336 eFt-os túllépés történt, ezért
ezt az önrészhez kell csatolni . Pontos testületi határozat annyiban módosul, hogy az önrész
5.929.521,-Ft lesz. Szeptember 30-a a benyújtási határidő. Ha nyerünk is, ez tavaszi, nyári
megvalósulás lesz őszi zárással. Tavaly egy kicsit bizakodóbb voltam, mint most.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek elfogadásra a határozati
javaslatban foglaltakat.
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Szentgyörgyi József: Kérem a hozzászólásokat, véleményeket.
Sipos Tibor: Nekem csak az a problémám, hogy nincs semmiféle településfejlesztési
koncepció, csak előkapunk valamit. Nagy összegnek, irreálisan magasnak tartom ezt.
Sok minden be van tervezve különböző korosztályok számára, de a gyerekek ki fognak
szorulni onnan. Más hasznosabbra is lehetett volna pályázni, mivel aki most pályázik, az
2010-ben kiszorul a pályáztatásból.
Szentgyörgyi József: Abban igaza van Képviselő Úrnak, hogy a pályázatok irányítják a
tetteinket. Semmilyen projektet nem készítettünk elő erre a pályázatra. Elő lehetne készíteni a
Kisgyár utcai területet, ami úgy kb. 200-250 mFt lenne, de itt nem tudnánk biztosítani az
önrész mértékét. Valóban több elem bezsufolódik ebbe a térbe, de ez a tér nagy méretű, a
kicsiknek, nagyoknak és a focistáknak is külön rész lenne, ami elkülönítve lesz. A tervet
jónak találom, fel tudjuk használni akár úgy is, hogy több ütemben valósítjuk meg ezt az
elkövetkező években. Arról tudok, hogy aki tavaly nyert, az most is előkészít pályázatot, tehát
több éven keresztül is nyerhet ugyanaz a pályázó. Ha tovább lépünk két beruházás van
előttünk, az egyik a bölcsőde, a másik a hivatal létesítése. A hivataléba bele lehetne tuszkolni
ezt a pályázati kiírást, a hivatal méretéhez kicsi ez a 100 mFt-os forrás hozzájárulás, hogy
önmagában megint túl sok önkormányzati hozzájárulást igényelne, nem ésszerű, nem
racionális. Itt nem látok nagy kockázatot, valóban van térrongálás, kijavítjuk a károkat.
Rosszabbra számítottam a terek megbecsülésénél, nem törik össze, nem lopják el a
növényeket, kiülnek a padra az emberek. Jó lenne a harmadik zöldterületet is rendezni az
Ilona utcában. Nekünk nincs most ezen a pályázaton kockázatunk.
Sipos Tibor: Ebből a pénzből a Szent Erzsébet teret meg lehetett volna szépen csinálni.
Szentgyörgyi József: Ott olyan terület felhasználás van és bolt is, ami gátolja a tér
fejlesztését.
Horváth Lajos: Beadunk a pályázatot 50 mFt-ra, de lehet, hogy egy 25 mFt-osnál jobb lenne
a nyerési lehetőségünk. Kivitelezési tervben miért nem támlás pad van? Erre a tervre kell
árajánlatot adni a pályázónak?
Szentgyörgyi József: Az út mellett a támlás padok szerepelnek a rajzon. Egy egy terv, ha
nyerünk a pályázaton, összeülünk egy egyeztetésre.
Megállapítom, hogy nincs több hozzászólás, kérem szavazzon a testület a Pénzügyi bizottság
által elfogadott határozatra.
A képviselő-testület 6 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza.

103/2009.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP-20095.2.1/A. - „Pest megyei települések - Kisléptékű megyei fejlesztések” - pályázatra, összesen
50 mFt támogatásra, 5.929.521,-Ft önrész biztosításával.
A Képviselő-testület az önrészt a 2010. évi költségvetésébe betervezi. Felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtására.
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Szavazás eredménye: 6 igen 2 tartózkodás
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Több napirendünk nincs, köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

Kmf.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
……………………………
Erdődi Sándorné képviselő
…………………………….
Kiss Miklós képviselő

Szentgyörgyi József
polgármester

