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Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 

Az alábbi tájékoztatást adom a képviselő-testület településfejlesztéssel kapcsolatos 
munkájáról, terveiről: 
 

1. Az általános iskola épületének belső felújítása, korszerűsítése 
A munkálatok során friss meszelést kapott az iskola valamennyi tanterme, 
helyisége. Megújult a víz- és szennyvízvezeték rendszer, a teljes elektromos 
hálózat, lecseréltettük az összes világítótestet és megújult 6 tanterem pvc padozata.  
A kivitelezést nyílt közbeszerzési eljárást követően a hajdúnánási székhelyű 
PROMT 23 Kft. végezte. A felújítás bruttó 16.576.182 Ft-ba került, amelyből 
14.920.000 Ft volt a pályázati forrás, 1.656.182 Ft pedig az önrész összege. 
A Kft. határidőre befejezte a munkát, de a tanévkezdés 1 hetet késett, amiről az 
érintett szülők időben értesítést kaptak.  

 
2. A polgármesteri hivatal épületének belső felújítása, korszerűsítése, külső-

belső akadálymentesítése, parkolóhelyek létesítése, térburkolat készítése 
A felújítás 2009. szeptember 28-án kezdődött, a befejezés határideje a tervek szerint 
2009. november 9. A fenti munkálatokon kívül a kivitelező lecseréli az összes külső 
és belső nyílászárót, új vizesblokk rendszert épít ki, új világítótesteket szerel fel, 
valamennyi helyiségben elvégzi a meszelést és kazáncserére is sor kerül.  
A nyílt, országos közbeszerzési eljárás nyertese itt is a PROMT 23. Kft. volt. A 
felújítás elszámolható összköltsége 15.990.705 Ft, ebből az Európai Unió pályázati 
támogatása 14.391.634 Ft, 1.599.071 Ft pedig az önrész összege.  
Ügyfeleinket jelenleg a Művelődési Házban fogadjuk, ami a vendégeink részére 
kényelmetlenséggel is jár, ezért az Önök megértését kérem. 
Ezt követően a Művelődési Ház kistermét közösségi célokra kívánjuk hasznosítani, 
ahol 2010-től többek között internet elérhetőséget is biztosítunk az oda 
látogatóknak. Ifjúsági klubot is szeretnénk működtetni, bízunk benne, hogy a jövő 
évi költségvetésünkből e célra is tudunk fedezetet biztosítani. 

 
3. Bútorbeszerzés a könyvtárba 

A Művelődési Ház emeletén található a községi könyvtár, amely heti 3 alkalommal 
fogadja látogatóit. A könyvtárba 447.360 Ft összegben az új bútorok elkészültek, 
ebből pályázati rész 400.000 Ft, a fennmaradó összeg az önrész. 

 
4. Urnafal a községi köztemetőbe 

Elkészült a 64 férőhelyes urnafal a ravatalozó falánál, a kivitelezést a kistokaji 
székhelyű EST Kft. I. osztályú minőségben végezte. A bekerülési költség bruttó 
1.828.000 Ft volt. A műszaki tartalom időközbeni növelése – amellyel 
esztétikusabb lett az urnafal környezete, továbbá 2 db pihenőpadot is elhelyez a Kft. 
az urnafal előtt, a füvesítés alatt álló területen – 250.000 Ft összegű 
többletköltséggel járt.  
A képviselő-testület határozatának értelmében az urnahelyeket a 
polgármesteri hivatal értékesíti. Egy urnafülke ára 35.000 Ft+25% ÁFA= 
43.750 Ft, megváltási ideje 50 év. 
Az urnafülkék előre nem vásárolhatók meg! 
Értékesítésük sorrendben, a felső sorral, az urnafallal szemben állva balról 
jobbra haladva történik.  
 
 

http://www.hejobaba.hu/


 
Aki hozzátartozóját, családtagját, szeretteit itt kívánja örök nyugalomra helyezni, e 
szándékát a halálesetet követően jelezze a polgármesteri hivatalban, tájékozódjon a 
részleteket illetően (pl.: urnafülke mérete, fedlap elhelyezése).  
Az urnafal felszentelése, megáldása a római katolikus és a református egyházak 
szertartása szerint Mindenszentek (Halottak) napján, 2009. november 1-jén 
vasárnap délután lesz, a pontos időpontról a lelkészekkel történt egyeztetést 
követően a jövő héten küldök értesítést a családoknak.  

 
5. Fűtéskorszerűsítés az általános iskolában 

2006-2008 között pályázati támogatással az iskolaépület összes ablakát (több mint 
100 db) és külső ajtajait (4 db) lecseréltük, ami a fajlagos fűtési költségek 
csökkenését eredményezte. További megtakarítást érhetünk el a fűtésrendszer 
átalakításával, amelynek keretében többek között valamennyi radiátoron egyedi 
szabályozó szelepet épít ki a leendő kivitelező a tervek szerint. Így valamennyi 
tanterem és helyiség hőmérséklete külön-külön szabályozhatóvá válik. A program 
összköltségére a támogatással (75%) és az önrésszel (25%) együtt 6.509.968 Ft áll 
rendelkezésre, a kivitelezést nyílt közbeszerzési eljárás keretében választja ki a 
képviselő-testület a közeljövőben.  
Az erre vonatkozó felhívás a Közbeszerzési Értesítőben olvasható, de elérhető 
interneten is (www.kozbeszerzes.hu). Az ajánlat benyújtási határideje 2009. 
november 5. A kivitelezés kedvező esetben 2009. november hó második felében 
kezdődhet és kb. 10 napig tart majd. Erre az időre tanítási szünetet kell elrendelni, 
és ez csak úgy oldható meg, ha az őszi tanítási szünetet áthelyezzük november hó 
végére. Erről a képviselő-testület hoz majd határozatot.  
Az őszi tanítási szünet áthelyezéséért a szülők megértését kérjük! 

 
6. Pályázat benyújtása közterületi játszótér építésére 

A játszótér kiviteli tervei elkészültek, a pályázatot 2009. november 15-ig benyújtjuk 
a Dél-borsodi Leader Egyesülethez. Az akadálymentesített játszótér a közparkban 
épül meg a 41/4 hrsz-ú 1080 m2 területen, amelyet a Dél-borsodi ÁFÉSZ-től 
vásárolt meg az önkormányzat 150.000 Ft-ért.  
A játszótér kb. bruttó 15-17 millió Ft-ba kerül majd, az összeg tervező általi 
pontosítása jelenleg folyamatban van. Ennek 75%-át az Európai Unió, a 25%-os 
mértékű önrészt a kivitelező budapesti székhelyű Info-Datax Kft. biztosítja.  

 
7. Bútorzat beszerzése a házasságkötő terembe 

Sajnos az e célra benyújtott pályázatunk ebben az évben sem kapott támogatást, így 
2010-ben – amennyiben lehetőség lesz rá – új pályázatot nyújtunk majd be. 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
A nehéz és egyre nehezedő költségvetési helyzetünk ellenére igyekszünk a képviselő-
testületben mindent elkövetni annak érdekében, hogy fejlesszük településünket. Ennek 
érdekében igyekszünk kihasználni a különböző pályázatok nyújtotta előnyöket, hiszen ma 
ez az egyetlen lehetőség számunkra a falufejlesztésre.  

 
 
Hejőbába, 2009. október 22. 
 
 A képviselő-testület nevében tisztelettel:   Juhász Barnabás  

   polgármester 
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