Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. július 4-én, kedden 16,00
órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
(2314 Halásztelek, Post köz 1.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry Ábelné
Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné,
Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, Bohánné Harcsa Anita pénzügyi irodavezető, Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó
Szentgyörgyi József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a testület 9 fővel határozatképes.
Megkérdezi, ki jelentkezik jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megállapítja, hogy Erdődi Sándorné és
Hanfeldt István jelentkezik. Kéri a testület tagjait, szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről, majd megállapítja, hogy a testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ismerteti, a mai rendkívüli ülésnek a meghívó szerinti 2 napirendi pontja van, melyet szavazásra bocsát.
NAPIRENDEK
Döntés a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának megkezdéséről
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Zárt ülés:
Borbély Éva fellebbezése bölcsődei felvétel elutasítása ügyében
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Szentgyörgyi József megállapítja, a testület elfogadta a napirendet.
Napirend:
Döntés a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának megkezdéséről
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Szentgyörgyi József szóbeli kiegészítésként elmondja, kérte Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
urat, nézzen utána, hogyan áll a hitelkérelem. A beruházás szempontjából nem mindegy, mert a
vasszerkezetet és a tetőt szeptember előtt rá kellene húzni, aztán belülről ősszel is lehet folytatni a
munkálatokat. Bóna úr utána nézett, annyit megtudott, hogy a Kormányhivatal már május 3-án jóváhagyta, fent van a Miniszterelnöki Hivatalnál, azonban 50-60 hitelkérelmet összegyűjtenek és
egyben viszik a Kormány elé. Időpontot nem tudtak mondani, de valószínű július 31-éig bekerül a
Kormány elé. Úgy gondolja a jogszabály szerint jogosultak a hitelre, a Kormányhivatal jóváhagyta,
a város költségvetésébe betervezésre került a kiadási és a bevételi oldalon. Ha eredményt hirdetnek
a közbeszerzésben, akkor a kivitelező a munkát 7-8 napon belül tudja megkezdeni, így a másfél
hónap alatt esély van arra, hogy a tetőt felhúzzák. Abban gondolkodik, hogy indítsák el a beruházást, július közepéig kiderül, hogy lesz-e kormánydöntés a hitel ügyében, ha van, akkor minden
rendben, ha nem érkezik döntés, akkor szeptemberig elkészül a tető, megállítják a beruházást. Optimista, ezért azt gondolja, nem lesz semmilyen probléma, meglesz a döntés a hitelről, és időben
meg tudják csinálni a beruházást. Nagyobb kockázatot lát viszont abban, ha egy évvel elhalasztják
a beruházást. Javasolja a beruházást elindítását, legyen kész a tetőszerkezet és van még lehetőség,
ha bármi probléma adódik, mert van még egy költségvetési többlet, amit terveztek, nevezetesen a
Kisgyár utcai ingatlan értékesítésével, továbbá a Megyedűlő melletti területek belterületbe vonása,

ami közel 100 mFt. Úgy látja van „B” forgatókönyv a hiányok pótlására. Kéri a Képviselő-testület
támogatását a beruházás elindításához. Kérdésnek, hozzászólásnak ad helyt.
Szabó Tibor kérdezi, mennyire biztosított a hitel visszafizetése, illetve a fizetési kötelezettségek
ismeretében megmarad-e a város likviditása?
Bohánné Harcsa Anita válasza, a költségvetési egyensúly úgy volt megteremtve az elfogadott
költségvetésben, hogy mindhárom hitel tőke- és kamatrésze betervezésre került. A likviditás bevételfüggő, ha a tervezett bevételek befolynak, akkor nem lesz gond a likviditásban, ha azok elmaradnak, akkor lát rizikót.
Végváriné Nyíri Lídia aggodalmát fejezi ki a három – kastély, iskola, sportcsarnok – hitel miatt.
Nem tudja van-e olyan számítás, hogy mindez mennyibe fog kerülni, mert belevághatnak bármibe,
de nem látja biztosítottnak az egészet. Nem tudja a voksát adni arra, hogy kezdjenek bele egy bizonytalanba, nem tudja megszavazni ezt a feszített tempót. Szeretne konkrét számításokat látni.
Szentgyörgyi József válasza, a költségvetésbe minden betervezésre került. További kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának elindítására.
90/2017.(VII.04.) számú Képviselő-testületi határozat
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és Gimnázium bővítése beruházásának elindítására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szentgyörgyi József polgármester

Szavazásra jogosultak:
Szavazás eredménye:

9 fő
7 igen
0 nem
2 tartózkodás

elfogadva

Szentgyörgyi József megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot. Zárt ülést rendel el.
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