
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. április 28-án megtartott  
nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében. 
 
Jelen vannak:    Bobál István polgármester  
  Bazan Tibor 
  Benkó László 
  Csoma István 
  Fercsik Tibor 

   Hajdú Éva 
Pintér Sándor 
Pintér Tiborné 

   Szovics Mihály 
   Dr. Sápi Attila 
  

Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, a HVB tagjait, dr. Mihály István rendırezredes 
urat, Gódor Ferenc rendır ırnagy urat, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 
fı megjelent. A mai ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom  Benkó Lászlót és Pintér 
Tibornét. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pont: 
1.) Ifj.Petı Ferenc Hévízgyörk, Ady E.u.27. képviselı eskütétele és megbízólevél átadása  
 Elıadó:   Bobál István polgármester (eskütétel) 

    Tokody Attila HVB elnöke (megbízólevél átadása) 
 
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
 
3./ Aszódi Rendırség tájékoztatója 
Elıadó: Gódor Ferenc Aszód Rendırırs parancsnoka 
 
4./ Hévízgyörki „Nyárfás telkek” víz és szennyvízellátása, megállapodás elfogadása. 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
5./ Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása informatikai fejlesztési koncepció 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
6./ Hajdú Sándorné 2192 Hévízgyörk İsz u. 2. sz. alatti lakos panaszbejelentése 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
7./Egyebek 
 
 
Bobál István:  Módosító indítványom van. Javaslom, hogy az Egyebek napirendi pontban 
tárgyaljuk meg az alábbiakat:  
1.)bizottsági tagok kiegészítése 
2.) MVH által kiküldött hiánypótlás megtárgyalása 
 



 
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 
1.) Ifj.Petı Ferenc Hévízgyörk, Ady E.u.27. képviselı eskütétele és megbízólevél átadása  
Bobál István: Felkérem Tokody Attilát a HVB elnökét, tájékoztasson minket. 
Tokody Attila HVB elnöke: Rajkó Gábor képviselı lemondása után megüresedett képviselıi helyre a 
törvény értelmében az a képviselı töltheti be, aki a következı legtöbb szavazatot kapta. Felkérem ifj. 
Petı Ferenc urat, tegye le az esküt Bobál István polgármester elıtt. 
 
Eskütétel: Ifj. Petı Ferenc leteszi az esküt Bobál István polgármester elıtt. 
Tokody Attila HVB elnöke átadja ifj.Petı Ferenc képviselı részére a megbízólevelet. 
 
2./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
Bobál István: Tájékoztatom a testületet, hogy az aszódi gyakorlótér földhivatalnál történı 
átjegyeztetése megtörtént. Reményeink szerint 2009-ben ez a terület átadásra kerülhet az 
önkormányzat számára. Bitter-köznél a munkák elindultak a pályázat szellemében, felújítás 
folyamatban van, a hétvégén a járdát megépítettük a Bitter-közön felfelé. Az ÖHE, az ÖHIE és az 
ÖNYE tagsága vállalt munkát ebben a feladatban. További lehetıségek lesznek minden civil 
szervezetnek a társadalmi munkában. Tószegi játszóteret elkészítette a Galga-mentéért Egyesület. 
Köszönjük. 
 
3./ Aszódi Rendırség tájékoztatója 
Bobál István: Köszönjük a tájékoztatót, egyetértek az abban foglaltakkal, az 
együttmőködésünk példaértékő. Átadom a szót ezredes úrnak. 
Dr. Mihályi István  ezredes: Köszöntök mindenkit. A jelentésbıl megállapítható, hogy a 
községben a bőncselekmények aktivitása azonosnak mondható, 30-40 közötti 
bőncselekménye, amelynek túlnyomó többsége vagyon elleni bőncselekmény. A bőnözés 
ebben a községben nem hatol be olyan mélyen a társadalom életébe, hogy az már 
elviselhetetlen legyen. Ez érték, amit érdemes megırizni és tenni is kell érte. A községben 
létrejött polgárır egyesület nagy segítségére van a rendırkapitányságnak, ezt szeretném 
megköszönni.  
Bazan Tibor: Megköszönöm a szolgálatteljesítı rendıröknek a munkáját. A megyében a 
rendırök száma nem éri el a kellı létszámot, mindezek ellenére nagyon tisztességesen végzik 
a feladatukat. A térfigyelı kamerák segítséget nyújthatnának-e? 
Dr. Mihályi István : Nagy segítség ez, mindenhol ezt alkalmazzák. Súlyos bőncselekmény 
után a térfigyelı kamerákat kezdik el vizsgálni.  Javaslom, ha lehetıségük van rá, a gödöllıi 
rendırkapitányság mindig támogatni fogja ebben az önkormányzatot. 
Hajdú Éva: Házaló tevékenységet tiltó táblát helyeztek el egyes települések a határaikon. Mi 
is gondoltunk erre, de ez valós biztonságérzetet ad? 
Dr. Mihályi István : Teljes mértékben biztonságot ezzel nem lehet vásárolni. Ki lehet 
próbálni, alkalmazni a jogi lehetıségeit. 
Bobál István:  Ha más hozzászólás nincs, aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
51/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Gödöllıi 
Rendırkapitányság Aszódi Rendırırsének 2008.évi tájékoztatóját Hévízgyörk község 
közbiztonsági helyzetérıl. 
 
 



Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
4./ Hévízgyörki „Nyárfás telkek” víz és szennyvízellátása, megállapodás elfogadása. 
Bobál István:  Olyan helyzetbe kerültek az eladásra szánt telkek, hogy ezeket a munkálatokat 
el lehet kezdeni. Felkérem a bizottságok elnökeit, tájékoztassanak az ülésen elhangzottakról. 
Fercsik Tibor: A Fejlesztési bizottság és a Pénzügyi bizottság közös ülésen tárgyalta meg az 
elıterjesztést. Ritecz György is jelen volt az ülésen, részletesen tájékoztatta a jelenlévıket. 
Tájékoztatott minket, hogy még milyen plusz eszközökre van szükség, pl. megfelelı 
víznyomás legyen a területen, ami a  tőzoltóság miatt szükséges. Az elıterjesztést elfogadásra 
javasoljuk. 
Benkó László: A PEB is megtárgyalta az elıterjesztést. Az alpolgármester úr tájékoztatása 
alapján a PEB is javasolja az elıterjesztést. 
Bazan Tibor: Az anyagban a nyomásfokozó épületének költségét még nem tartalmazza? 
Fercsik Tibor: Azt az épületet még meg kell terveztetni, ezért költséget se tudtak beleépíteni.  
Csoma István: Pótmegállapodás keretében fog elkészülni. Viszont, hogy a munkálatok el 
tudjanak kezdıdni, szükséges, hogy ezt megszavazzuk.  
Dr. Sápi Attila : Nem volt betervezve ez a nyomásfokozó állomás. Ez most derült ki, hogy 
szükség van erre? Ez várható volt, mert arra laknak ismerıseim, rokonaim, nyáron gyakran 
elıfordul, hogy csak csorog a víz. Ez az összeg nem volt belekalkulálva a kiadásokba? 
Bobál István: A nyomásfokozó benne volt, csak az nem volt benne, hogy milyen 
nagyságrendő nyomásfokozót kell beépíteni. Viszont, hogy a beruházások tudjanak haladni, 
az épületet más vállalkozó fogja építeni. Arra kötünk külön szerzıdést, ez már a teljes 
berendezést tartalmazza.  
Ifj.Petı Ferenc: Véletlenül írták bele, hogy az árat elıre kell kifizetni? Egy beruházásnál a 
végén szoktak fizetni. 7.pontban le van írva, hogy a vagyon a viziközmő kft. tulajdona lesz. 
Csoma István: A vízmő a 9 település közös üzemeltetı cége. Nem egy kivitelezıt kerestünk 
erre a feladatra, az önkormányzat pénzeszközátadással átadja az összeget, ami önköltségi áron 
megépülhet. A víziközmő saját beruházásában fogja megépíteni ezt a munkát. 
Közmőfejlesztési díja van, amit elıre átutalunk, ebbıl megkapjuk a Nyárfás telkek ivóvíz 
ellátását.  
Ifj.Petı Ferenc:. 7.pontban le van írva, hogy a vagyon a viziközmő kft. tulajdona lesz. Nem a 
hévízgyörki önkormányzaté lesz? 
Csoma István: Számvitel-technikailag nem tudjuk másképp megoldani, viszont a viziközmő 
kft. könyveiben fog szerepelni ez a vagyon, elkülönítve. Ha bármi történik, a vagyon 
visszaszáll Hévízgyörkre.  
Bobál István: A 7.,pontban le van írva, hogy Hévízgyörk jogosult rendelkezni felette.  
BazanTibor: Nem lett volna szükség közbeszerzésre?  
Bobál István:  Megvizsgáltuk, ez a megoldás jogszerő.  
Csoma István: Az önkormányzat jogi szakértıje megvizsgálta ennek lehetıségét, ez járható 
út. A viziközmő ügyvezetıje is független szakértıt kért meg erre az ügyre. 
Bazan Tibor:Alvállalkozó csak egy lett megkérdezve? 
Csoma István: Szennyvízcsatorna építésére nincs megfelelı szakemberük, így alvállalkozót 
vettek igénybe. A viziközmő a legjobb ajánlattevıt kiválasztotta. 
Bobál István:  Ha más hozzászólás nincs, aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
52/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Galgamenti Viziközmő Kft-vel megállapodás megkötésére a 38/1995. (IV.5.) Korm. Rendelet 
4.§. (2) bekezdés alapján közmőfejlesztési hozzájárulás megfizetésérıl azon tartalommal és 
bruttó 32.681.060.-Ft összeggel, ami az elıterjesztés szerinti megállapodásban szerepel. 
A megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Az összeg a 2009.évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 
 
5./ Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása informatikai fejlesztési koncepció 
Bobál István:  A kistérség elhatározta, hogy megvizsgáltatja az informatikai rendszert, és 
egységesen próbálja meg kialakítani. Helyzetfelértékelést és fejlesztési elképzelést tettek 
elénk. Megnézettük több informatikai szakemberrel, a mi rendszerünk teljes mértékben 
kielégíti az elvárásokat. Hagyjuk meg annak a lehetıségét, ha pályázati forrást fogunk találni, 
akkor társuljunk be, és fejlesszük a rendszerünket. 
Csoma István:Támogatom a fejlesztést, pályázati pénzbıl valósuljon meg, amely  pályázat 
90% támogatás, 10% önrész.  
Bobál István:  Ha más hozzászólás nincs, aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás az alábbi határozatot hozza: 
 
53/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulásának a társult önkormányzatok informatikai fejlesztési 
koncepcióját. 
A képviselı-testület azzal a feltétellel fogadja el az informatikai fejlesztési koncepciót, ha olyan 
kedvezı pályázati lehetıség lesz, amelyben a pályázati támogatás mértéke legalább 90%-os. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 
 
6./ Hajdú Sándorné 2192 Hévízgyörk İsz u. 2. sz. alatti lakos panaszbejelentése 
Bobál István:  Az İsz u.2.sz. ingatlan nem minden évszakban lehet megközelíteni jármővel, 
kerékpárral, az ott lakó tulajdonos kérte az alternatív megoldás kialakítását.   
Fercsik Tibor:Az FPB tárgyalta az elıterjesztést. Megnéztük az útszakaszt, javaslunk 
földmunkát és zúzott követ, ami a sportpályánál van, az önkormányzat emberei meg tudnák 
oldani. 
Benkó László:A PEB megtárgyalta az elıterjesztést. Javasoljuk  a segítséget, mert két idıs 
lakó van ott. 
Pintér Sándor: Az autópályáról két db KPE csı van levezetve, azon ömlik lefelé a víz, ez 
okozza a problémát. A csapadékvíz-elvezetést ott meg kell oldani. 
Bobál István:  Megkeresem az autópálya-fenntartó társaságot, írok nekik, hogy ezt oldják 
meg. A belvízi csapadékvízelvezetési rendszerhez hozzátartozik, de külterület, ezért a 



pályázathoz nem köthetı. Az autópálya-fenntartó oldja meg ezt a problémát. Ennek ellenére a 
javítást el kell végezni. Ha más hozzászólás nincs, aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, 
kiegészítve azzal, hogy a testület felkéri a polgármestert, hogy a csapadékvíz elvezetési 
problémát oldja meg az érintett területen, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
54/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta ö. Hajdú Sándorné Hévízgyörk, 
İsz u.2.sz. alatti lakos panaszát. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság javaslata alapján úgy döntött, hogy a 
Sportpályánál lévı zúzott kıvel a közcélú munkások javítsák ki a kátyúkat az érintett területen. 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett területen a csapadékvíz-elvezetési 
problémát oldja meg. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
7./Egyebek 
a.) Bizottsági tagok kiegészítése 
 
Bobál István:  Két bizottságba hiányzik képviselıi tag. Javasolom ifj. Petı Ferenc képviselıt 
a Fejlesztési Bizottságba tagnak. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Lukesné Csábi Ágnes: A bizottsági tagok létszámának megszavazásához minısített többség 
kell hozzá. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
55/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Fejlesztési és Pályázati Bizottság 
tagjának ifj.Petı Ferenc képviselıt választja meg. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal. 
 
Bobál István: Javasolom ifj. Petı Ferenc képviselıt az Oktatási és Kulturális Bizottságba 
tagnak. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
56/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
tagjának ifj.Petı Ferenc képviselıt választja meg. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal. 
 
b.) MVH által kiküldött hiánypótlás megtárgyalása 



Bobál István: Hiánypótlást küldött a MVH a piacpályázattal kapcsolatosan. Holnap 
hiánypótlást kell benyújtanunk. A Béke u. közterület nem volt benne, és arra is kinyúlnak a 
piac elárusító részei.   
Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
57/2009.(IV.28.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 

1. Megvalósítja, a „Hévízgyörk Községi piac megépítése” beruházását. A fejlesztés 
önkormányzati tulajdonú területen valósul meg. (Hévízgyörk belterület HRSZ: 563, és 
érinti a HRSZ: 539/1, Béke utca közterület) 

2. A beruházás megvalósításának finanszírozhatósága érdekében a testület pályázatot 
nyújtott be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (Jogcímkód: 6.352.01.01). 

3. A beruházás tervezett bruttó összköltsége: 49.079.345,- Ft, a pályázatunkban igényelt 
támogatás bruttó összege: 37.080.000,- Ft.  

4. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beruházás megvalósításához 
szükséges bruttó: 11.999.345,- Ft saját forrást a 2009. évi költségvetésében biztosítja.  

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósítása során, a 
község érdekeit szem elıtt tartva, az önkormányzatot képviselje, a pályázatot és annak 
nyilatkozatait, mellékleteit aláírja és gondoskodjon a határidık betartásáról.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
  Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határid ı: a pályázati felhívásban foglalt idıpontokhoz igazodóan.  
 
Bazan Tibor: ifj. Petı Ferenc képviselıtársamnak minden jót kívánok a képviselıi munkához. 
Játszóteret épített a Galga-mentéért Egyesület a Tószegi játszótéren, még el sem készült, de már 
elkezdték rombolni. Felkérem a gyermekeket, óvják a játszóteret, mintha a sajátjuk lenne. 
Bobál István: Ha nincs más hozzászólás, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 
 
 
 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 
 Polgármester  jegyzı 
 
 
 
Pintér Tiborné 
Jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 
Benkó László 
jegyzıkönyvhitelesítı 
 



 


