
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. augusztus 25-én 
megtartott  rendes nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében. 
 
Jelen vannak:    Bobál István polgármester  
  Bazan Tibor 
  Benkó László 
  Csoma István 
  Ifj. Petı Ferenc 

Pintér Tiborné 
   Szovics Mihály 
  

Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 
12 fıbıl 9 fı megjelent., Pintér Sándor és Pintér Tiborné jelezte távolmaradását. A mai ülés 
jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom  Csoma István alpolgármestert és Bazan Tibor 
alpolgármestert. 
 
Napirendi pont: 
 

1.) Beszámoló a Hévízgyörk Petıfi S.Általános Iskola 2008/2009-es tanév munkájáról 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
2.) Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda 2008/2009-es tanév munkájáról 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
3./Egyebek 

 
Bobál István: Módosító indítványom van a napirendi pontokra: 

1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekrıl 
2.) Beszámoló a Hévízgyörk Petıfi S.Általános Iskola 2008/2009-es tanév munkájáról 
3.) Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda 2008/2009-es tanév munkájáról 
4.) Egyebek: Kliment Frigyes tájékoztatója 
5.) Zárt ülés keretében tárgyaljuk meg: a.) Holényi Magdolna településrendezı levele 

b.) Személyi ügy tárgyalása 
c.) Gyakorlótér finanszírozása 

Szovics Mihály: Én beadtam egy kérelmet két hónappal ezelıtt, zárt ülés keretében nem lehetne 
megtárgyalni, mi az oka, hogy nem került ide? 
Bobál István: A bizottság nem volt határozatképes, ilyen ügyekben a bizottság javaslatot tenne a 
testületnek, hogy tudnának dönteni, a következı ülésig meg tudjuk tárgyalni széles körően. 
Szovics Mihály: Köszönöm, elfogadom. 
Bobál István: Aki egyetért a módosító napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 
1,/ Polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekrıl 
Bobál István: Három rendkívüli ülésünk is volt a határidık betartása miatt. Intézményfelújítások 
voltak, az iskolában tantermek újítása, festés, lábazat stb., köszönjük a támogatók közremőködését. 
Orvosi rendelıben padlózatcserélés volt, ez kb. 300eFt anyagköltséget jelentett, közhasznú kollegával 



készíttettük el. Az Erdély utca útburkolatfelújítási pályázatot elnyertük, 6.300eFt-os beruházás lesz, 
ennek 50%-át az önkormányzatnak kell biztosítani. Hévízgyörki Nyár programsorozat lezárult, 
színvonalas mősort sikerült a településre hozni, a szeptemberi ülésen be fogok errıl számolni. 
 
2.) Beszámoló a Hévízgyörk Petıfi S.Általános Iskola 2008/2009-es tanév munkájáról 
Kovácsné Toldi Ildikó: Az Oktatási és Kulturális Bizottság  nem volt határozatképes. Mint 
intézményvezetı kiegészítést szeretnék tenni. 2008. októberében kezdıdtek már munkálatok a 
kultúráltabb oktatásért. Említésre méltóak azok a szülık, támogatók, akik segítettek a felújításban, 8 
terem lett kifestve, a munkálatokat a szülık végezték. Név szerint megemlítem ıket.  Esızés közben a 
folyosó beázott, rendbe kellene hozni, erre ígéretet kaptunk. Kistérségen belül iskolánk 6 tanulója 
2.helyezést ért el négypróba vetélkedısorozaton. Kompetenciamérés eredményérıl is szó van a 
beszámolóban. Szeretném, ha a Hírmondóba bekerülne a tájékoztató melléklete, természetesen nevek 
nélkül.  
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
104/2009.(VIII. 25.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Petıfi 
Sándor Általános Iskola 2008/2009-es tanév munkájáról szóló beszámolót. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 

Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató 
Határid ı: azonnal 
 
3.) Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda 2008/2009-es tanév munkájáról 
Szilágyiné Pápai Anna: Az óvodában sok munkálatot megoldottunk a nyáron, a csempézést 
társadalmi munkában oldottuk meg, ifj. Zabos István és édesapja segített, köszönjük. Festésjavítás 
volt, Szomori László oldotta meg, a festéket is ı hozta. Udvaron a javításokban Petı Ferenc csapata 
szokott segíteni, anyukák a varrással segítik munkánkat.  
Bobál István: Az iskola konyhája az önkormányzathoz tartozik, ennek a tisztasági festése is 
megtörtént a közhasznú csapattal. 
Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
105/2009.(VIII. 25.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Napköziotthonos Óvoda 2008/2009-es tanév munkájáról szóló beszámolót. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 

Szilágyiné Pápai Anna óvodavezetı 
Határid ı: azonnal 
 
4.) Egyebek 
Kliment Frigyes ÖNYE elnök, KVB tag: Az Idısügyi Tanács összehívott minket, 
nyugdíjasklub vezetıket, megállapodást kössünk. Kérésünk az OKB elnökasszony felé, hogy 
a következı bizottsági ülésre meghívni legyen szíves, hogy megbeszéljük ezt az 
együttmőködési szerzıdést, hogy a képviselı-testület elé hozhassuk. A KVB elnökasszony 
megbízásából a MÖSZ konferencián vettem ma részt, a parlagfőmentesítésrıl volt szó.  
-Kliment Frigyes tájékoztatást ad a konferencián elhangzottakról- 



Az ÖNYE pályázaton nyert 200eFt értékben, főkaszára lehet felhasználni. A 
Környezetvédelmi Bizottság határozatképes volt, megtartotta ülését. Szó volt az égetésrıl is. 
Ha látunk, észlelünk égetést, mondjuk el, miért nem jó ez. Védjük egészségünket. 
Bobál István: Köszönjük a hasznos tájékoztatót. A két elnyert gépet is be fogjuk vonni, 
kérjük a civil szervezetet, álljon rendelkezésre ebben. 
Szovics Mihály: A temetıben elhagyott sírok parlagfüvesek, a közmunkások vágják le. Róka 
van a temetıben, intézkedni kell. Az akácost nem lehetne a közmunkásokkal kiírtani? 
Bobál István: Értesítettem a temetıgondnokot, felkértem, hogy a munkaköri 
kötelezettségének tegyen eleget, a járdán tegyen rendet,a sírok teljes nyilvántartását már 
nagyon szeretnénk rendbe tenni, megnézni a gondozatlan sírokat, be van-e fizetve a sírhely, 
ha nem, akkor mi gondozásba vesszük. A mostani parlagfőmentesítést akkor a 
temetıgondnokkal és a közhasznú munkásokkal meg kell oldanunk ezeken a sírokon. Róka: 
jelzések már jöttek, a mezıırt és a vadásztársaság alkalmazottját kértem meg, figyeljék, 
sajnos nem sikerült kilıni, de napirenden van ez is. Akácos: a temetıben beruházás fog 
indulni,  kerítés csere, illetve fásítás, ennek keretében óhajtjuk megoldani, ennek határideje 
nov. 30.  
A résztvételt megköszönöm, az ülést ezennel bezárom. 

-kmf- 
 

 

 

   Bobál István      Lukesné Csábi Ágnes  
  Polgármester      jegyzı 

 
 
 
Bazan Tibor 
Jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 
Csoma István 
Jegyzıkönyvhitelesítı 
 
 

 


