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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tájékoztatom, hogy Hejőbába Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbi
községfejlesztési és intézmény-felújítási feladatok megvalósítását tervezi a következő hetekben,
hónapokban:
1.

Az általános iskola épületének belső felújítása, korszerűsítése
Az iskolaépület több mint 100 db nyílászáróját 2006-2008. között, pályázaton elnyert összeg
felhasználásával, önrész biztosítása mellett lecseréltük.
2008-ban újabb pályázatot nyújtottunk be az Oktatási Minisztériumba, amely ismét
támogatásban részesült. Az elnyert összeg 14.920.000 Ft, amely 10%-os önrész (1.657.777
Ft) mellett fedezetet nyújt az épület villamos felújítására, a világítótestek cseréjére, a
vízvezetékek és a szennyvízelvezető rendszer felújítására, valamint 6 tanterem padozatának
cseréjére. E célokra összesen 16.577.777 Ft áll rendelkezésre.
A kivitelező vállalkozást a képviselő-testület a kötelező közbeszerzési eljárás lebonyolítását
követően várhatóan 2009. augusztus 24-ig nevezi meg. A közbeszerzés nyilvános, arra a
felhívásban foglaltak figyelembevételével lehet jelentkezni a közbeszerzést lebonyolító dr.
Kónya ügyvédi irodánál (címe: dr. Kónya Tamás ügyvéd, 3300 Eger, Bajcsy Zs. út 11., Tel:
36/426-386).
A részletesebb tudnivalók a www.kozbeszerzes.hu internetes oldalon olvashatók. A felhívás a
Közbeszerzési Értesítő 2009/78. lapszámában jelent meg. Az ajánlattételhez szükséges
dokumentációk beszerzésének határideje: 2009. július 27., hétfő 9.00 óra, az ajánlattételi
határidő 2009. augusztus 17., 9.00 óra.
A felújítási munkálatok kb. 5-6 hetet vesznek igénybe, emiatt a tanév valószínűleg ebben az
évben is később kezdődik. Erről a szülőket időben értesítjük.

2.

A polgármesteri hivatal épületének belső felújítása, átalakítása, akadálymentesítése;
parkolóhelyek létesítése az épület előtt és mellett
Erre a feladatra is 2008-ban pályáztunk és 14.391.634 Ft összegű támogatásban részesültünk,
amelyet az Európai Unió biztosít. Az önrész összege 1.599.071 Ft (10%), így erre a célra
összesen 15.990.705 Ft áll rendelkezésre.
A kivitelezőt ebben az esetben is közbeszerzési eljárás keretében választja ki a képviselőtestület, a szabályok és az eljárás rendje megegyezik az általános iskolánál leírtakkal. A
munkálatok – amennyiben a közbeszerzési eljárás problémamentesen lezajlik – 2009. október
15-ig befejeződnek.
Sajnos mindkét felújítást drágítja az ÁFA 2009. július 1-től esedékes 5%-os mértékű emelése
(összesen 1.084.531 Ft), amelyet a központi költségvetés nem ellentételez számunkra.

3.

Urnafal létesítése a köztemetőben
A képviselő-testület határozatának megfelelően a 64 db urnás temetkezési helyet a ravatalozó
mellett, annak falához építve alakítjuk ki. Két vállalkozástól kértünk be árajánlatot, ezek
bírálatát követően a képviselő-testület a kistokaji székhelyű EUROPEAN STONE TRADE
(EST) Kft-t (tulajdonosa: Carlo Holshuijsen, Hejőbába, Széchenyi u. 85. sz. alatti lakos) bízta
meg a munkálatok elvégzésével.
Ugyanez a vállalkozás készítette egyébként térítésmentesen, társadalmi munkában a
ravatalozó előterében található gránit koporsóasztalt, valamint az általános iskola régi
épületrészének 50 éves fennállása évfordulójára a márvány emléktáblát.

Az urnafal elkészítése 1.578.000 Ft-ba kerül az eredeti árajánlat alapján, amelyet a képviselőtestület a község 2009. évi költségvetésében biztosított. A munkálatok befejezésének
határideje 2009. augusztus 31.
Az urnahelyeket a polgármesteri hivatal értékesíti, a temetői rendelet módosítása során 2009.
szeptember hónapban határozzuk meg az árat, amelyről értesítjük a lakosságot.
4.

A Községi Könyvtárba bútorbeszerzés
Erre a célra pályázatot nyújtottunk be az Oktatási Minisztérium Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatóságához, amely sikeres volt és 400.000 Ft támogatást nyertünk. Az önrész összege
47.360 Ft. Ebből a 447.360 Ft-ból 4 db nyitott könyvespolcot, 4 db számítógép asztalt, 4 db
irodai széket, 1 db folyóirattartó állványt és 1 db dohányzóasztalt készíttethetünk, így a
Művelődési Házban található községi könyvtárban komfortosabb körülmények között
fogadhatjuk a látogatókat, az érdeklődőket. A beszerzést a tiszaújvárosi Városi Könyvtár
koordinálja, a bútorzatot a miskolci A-Z PARTNER Bútorstúdió Bt. készíti, amelynek
szállítási határideje 2009. október 15.
Egyéb információk
Jelenleg két befogadott pályázatunk vár elbírálásra:
a.) Az általános iskola fűtésrendszerének átalakítása, korszerűsítése
E projekttől – amennyiben a pályázat segítségével meg tudnánk valósítani –
évente 15-20% körüli fűtési költség megtakarítást várunk. Tervezett
költségvetése a 25%-os mértékű önrésszel együtt 6.509.968 Ft.
b.) A házasságkötő terembe bútorzat beszerzése
E célra másodszor nyújtunk be pályázatot, amelynek költségvetése
2.229.294 Ft és az alábbi bútorok beszerzését tartalmazza: 50 db szövetes
szék, 1 db tárgyalóasztal, 2 db iratszekrény, 1 db komód.
Még ebben az évben benyújtjuk a közterületi játszótér létesítésére irányuló pályázatunkat a
Dél-borsodi Leader Egyesülethez. Az akadálymentesített játszótér kb. 15 millió forintból
valósítható meg, az önrész mértéke 25%. A játszóteret a községi parkban építjük meg, ehhez
szükséges volt a Dél-borsodi ÁFÉSZ-től a park 300 négyszögöles részének megvásárlása is.
A Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete „kinőtte” a Művelődési Ház földszinti
kistermét, így új helyen, a régi tanácsadó melletti, jelenleg felújítás alatt álló önkormányzati
szolgáltatóházban kap helyet a tagság. A Művelődési Ház kistermét anyagi lehetőségünk
függvényében berendezzük és a továbbiakban közösségi célokra kívánjuk hasznosítani (pl.:
helyi egyesületetek, alapítványok, társadalmi szervezetek, alakuló klubok rendezvényei,
összejövetelei).

Parlagfű és gyommentesítés
Sajnos sokaknak okoznak allergiás gondokat településünkön is a parlagfű, illetve az egyéb
gyomok pollenjei. Ezúton is nyomatékosan kérem a kül- és belterületi föld- és
kerttulajdonosokat, hogy amennyiben a gyommentesítést még nem végezték el, azt sürgősen
tegyék meg, hiszen ez törvényi kötelezettségünk. Az erre vonatkozó panaszok, bejelentések
egyre nagyobb számban érkeznek a polgármesteri hivatalba. Minden esetben intézkedést kell
tennünk a kaszálásra, esetenként kényszerkaszálást is kell végeztetnünk.
Hejőbába, 2009. július 22.
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