
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. augusztus 6-án 
megtartott  rendkívüli 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 
7 fı megjelent. A mai ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom  Benkó Lászlót és Pintér 
Tibornét. 
Ismertetem a napirendi pontot, van-e valakinek módosító napirendi pontja: 
 
Napirendi pont: 
 
1./ KEOP-7.1.2.0-2008-0040. sz. „Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése” c. 

pályázat II. fordulós benyújtásához szükséges képviselı-testületi döntések 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
Ifj. Petı Ferenc: A Hírmondó újsággal kapcsolatban szeretnék egy napirendi pontot felvetetni. 
Bobál István: Aki egyetért a meghívóval és az Egyebekben a Hírmondóval kapcsolatosan napirend 
legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
                                                
1./ KEOP-7.1.2.0-2008-0040. sz. „Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése” 
c. pályázat II. fordulós benyújtásához szükséges képviselı-testületi döntések 
 
Bobál István: Galgamácsán tegnap volt ülés, megtárgyalták a pályázathoz szükséges döntéseket. Ha 
azt akarjuk, hogy ezt a beruházást elnyerje Aszód és térsége, a határozati javaslatokat el kell ahhoz 
fogadnunk. A táblázat azt jelenti, hogy nem lakosságarányosan, hanem beruházási nagyságrend által.  
Ha lesz komposztáló, a hévízgyörki fejlesztéseket is bele lehet vezetni.  
Ifj. Petı Ferenc: Elmaradt beruházást kell most pótolni, nem fejlesztést. A komposztáló nem készült 
el, hordják ki a szántóföldre. 
Bobál István: Akkor nem tudták megcsinálni, nem volt önerı. Sajnos illegálisan hordják ki a 
szennyvíziszapot Hévízgyörk területére, állami földekre, már többször tettem bejelentést a 
környezetvédelmi hatóság felé. Ezért fontos ez a beruházás. 
Bazan Tibor:Külön van önrész az I. és II.fordulóra? 
Bobál István: Igen, az I.forduló 212eFt volt, adminisztratív dolog volt.  
Bazan Tibor:Azért emelkedett meg az önrész 6.271eFt-ra, hogy eszközbeszerzés miatt? Van kötelezı 
tartalék, ez a pályázati kiírásban benne van, hogy eszközbeszerzésre is pályázunk? 
Bobál István.Benne van. Feltétele a pályázat beadásának a tartalékalap-képzés. 
Bazan Tibor: A tegnapi galgamácsai ülésrıl nem kapott az önkormányzat anyagot? 
Eszközbeszerzéssel emelkedik az önrészünk, érdemes hozzátenni a pénzt, mert szükség van rá? 



Bobál István: Ez a táblázat volt az anyag. Az eszközbeszerzésre szükség van. 
Lukesné Csábi Ágnes: Csatornamosó autó az, és mobilagregátor. 
Bobál István: Ez a pályázathoz szükséges, bár a Galgamenti Viziközmőnek van ilyen berendezése, de 
ha ez a pályázat beadásának szükséges része, akkor csináljuk meg. 
Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
98/2009.(VIII. 6.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 2009. március 25-én aláírt 
Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı (Üzemeltetı) Társulás 
megállapodásának V. fejezet 5.3. pontját az alábbiak szerint: 
A Társulás elnökhelyettese: Sztán István, Aszód Város polgármestere 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
99/2009.(VIII. 6.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 2009. március 25-én aláírt 
Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı (Üzemeltetı) Társulás 
megállapodásának III. fejezet 3.6. pontját az alábbiak szerint: 
A Pénzügyi Bizottság tagjai: 
Elnök:  Tordai Sándor, Püspökszilágy polgármestere 
Tag:  Dudás Jánosné, Vácegres Község polgármestere 
  Tantó Csaba, Domony Község polgármestere 
  Bátyi József, Püspökhatvan Község polgármestere 
  Mondok Ervin Bag Nagyközség önkormányzata települési képviselıje 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
100/2009.(VIII. 6.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. március 25-én aláírt Galga-
menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı (Üzemeltetı) Társulás 
megállapodásának II. fejezetét 2.3. ponttal bıvíti az alábbiak szerint 
 
A társult önkormányzatok tagönkormányzatai kötelezettséget vállalnak a végleges 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT-ben) és annak mellékletét képezı 
Közgazdasági Költség-haszon Elemezésben (CBA-ban) meghatározott díjképzési elvek 



és fizetendı díjszintek betartására a projekt megvalósulását követı 30 éves – 
idıtartamra. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
101/2009.(VIII. 6.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiak szerint nyilatkozik arról, 
hogy a Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı (Üzemeltetı) Társulás 
tagönkormányzataként a KEOP-7.1.2.0-2008-0040. azonosító számú projekt 
megvalósításához a szükséges saját forrást biztosítja: 
Hévízgyörk Község Önkormányzata a KEOP-7.1.2.0-2008-0040. azonosító számú 
Szennyvízelvezetés és –tisztítás c. pályázat II. fordulójának Hévízgyörk Község 
Önkormányzatára esı 6.271.810.-Ft önerı forrását saját költségvetését belül számlapénz 
felvételével biztosítja az önkormányzati saját forrást (önrészt). 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
102/2009.(VIII. 6.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiak szerint nyilatkozik arról, 
hogy a társulás tagönkormányzatai a KEOP támogatással létrejött Aszód és térsége 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep bıvítése mőködtetési költségeit az 
üzemeltetı Galgamenti Víziközmő Kft. biztosítja: 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy a végleges 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) meghatározott díjképzési elvek és 
díjszintek biztosítják az Európai Uniós és hazai támogatással létrejött vízügyi létesítmények 
(Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep bıvítése) mőködtetésének 
fedezetét. 
A kijelölt Galgamenti Víziközmő Kft. (Bag, Dózsa Gy.út 20.), mint a megépülı vízügyi 
létesítmények fenntartója illetve üzemeltetıje a mőködtetés fedezetét saját forrásán belül oldja 
meg. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 



 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
103/2009.(VIII. 6.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete nyilatkozik és kötelezettséget vállal 
arra, hogy  KEOP-7.1.2.0-2008-0040. azonosító számú projekt megvalósulását követı 
üzembe helyezéstıl számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem 
igényel. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bazan Tibor: Az összeg már ne emelkedjen, mert számomra már érthetetlen. 
 
2.) Hírmondóval kapcsolatos észrevétel 
ifj. Petı Ferenc:  A Hírmondó újságban burkoltan rólam szól egy cikk. Az a problémája, 
hogy nyíltan merek beszélni arról, ami igaz?       
Bobál István: Nem én írtam, de mikor megláttam, üdvözöltem. Viselkedéseddel az eddigi 
testületi munkára azt mondtad, hogy nulla. A cikkben úgy jelent meg, hogy érdemes lenne a 
testületnek a munkáját tiszteletben tartani, ha valami gond van, vagy tájékozódni akarok, 
bemegyek. Húsz évig nem jelent meg ilyen cikk, el kell gondolkodni rajta, ennek oka van. 
Örülök, hogy ráismertél magadra. 
Ifj. Petı Ferenc: Akkor is ez a véleményem, ha elolvasom, amit határozatban hoztak.  
Bobál István:Nem is kell, hogy megváltozzon a véleményed. Azért választottak meg téged 
képviselınek, hogy a település fejlıdése érdekében járjál el. Lehet, hogy nem szavazol meg 
semmit, bár utóbbi idıben változást látok, de nem lehet, hogy nem tájékozódsz kellıképpen. 
Javasoljál a bizottsági elnököknek, hogy szeretnél felvetni témát, amivel nem értesz egyet. Ha 
jobb ötlet van, én magam is megszavazom. Körbe kell járni, szívesen állunk rendelkezésedre, 
nézd végig, milyen döntéseket hoztak. De úgy nem lehet, hogy semmivel nem értesz egyet, de 
nem mondod el, mivel értesz egyet. Elıkészítettem, idehozom. Mőködıképesnek kell lenni.  
Ifj. Petı Ferenc:Miért fél attól, hogy most ezt elmondom? Megértem, hogy ne beszéljek így, 
de ha oda fogunk kilyukadni, amirıl én beszéltem, hogy nem lesz eredmény, akkor bocsánatot 
fog kérni, vagy én kérjek öntıl? 
Bobál István: Az a baj, hogy olyanokról is beszélsz, ami nincs napirenden, nincs elıkészítve, 
a bizottság nem tárgyalta. SZMSZ-ben szerepel, bizonyos témákat csak bizottsági elıkészítés 
után lehet a testület elé hozni. Közérdekő dolgot, megjegyzést meg lehet tenni, de hogy 
tárgyaljunk olyat, amit többször megtárgyaltunk és elindítottuk a folyamatot, arra azt 
mondani, hogy nem jó, ez nem megy. Attól sem félek, hogy kudarcot vallunk a 360Mft-os 
kötvénykibocsátásból, mert nem vallunk kudarcot, mert már látszódnak az eredmények. Ha 
nem bocsátjuk ki a kötvényt, a csapadékvízelvezetés nem indulhatna. Esızéseknél látni kellett 
volna az embereket, akik homokzsákkal védték a házukat. Mindent lehet mondani, de mindent 
a maga helyén, elıkészítve. Egyebekben az éppen napi aktuális kérdésekre vonatkozik. 
Ifj. Petı Ferenc:Nem értem az aggodalmait, teljesen másról beszél. 
Szovics Mihály: Szerkesztı szignó van alatta. Lehetett volna vér a pucájában, hogy odaírja a 
nevét. A testület cselédkönyvét kiállította a pocskondiázásával. Párhuzamot tudnék húzni az 
újság elején lévı cikkel, felkészületlen cikk, bárki írta. Tudható, hogy 10 éven aluli gyerekek 



csoportosan a kultúrház elıtt nincsenek. Ez gondolom a foci ellensúlyozása, hogy nem 
mehettek le gyerekestıl a családok. 
Bobál István: Nekem a tapasztalatom más. Nagy a látogatottság a mőv.házban, és vannak 10 
év alattiak is. Kell véleményt mondani, és ezt nem veszem zokon. Írjatok ti is cikkeket, 
mondjátok, milyen témákat hozzunk elı, akarunk ezzel foglalkozni, senkit nem akarunk 
megsérteni. Jelzés volt, hogy nem volt jó az Edda koncertnél, most a gyerekeket be akarjuk 
hozni, lesz gyerekjegy. Olyan mondatoktól jó lenne tartózkodni, hogy miért félek én stb. én 
senkitıl nem félek, mondjuk el mindent a maga idejében. A falu fejlıdése érdekében 
menjünk, látjátok, milyen sok baj van az országban. Interneten böngészve észrevettem, hogy a 
tó környékét a vállalkozó árusítja 220Mft-ért, írtunk levelet, kértük, jöjjön be, a töltés-
szállítást fejezze be és tisztázzuk le, mert nem kereskedelmi célra vette meg a területet, 
beruházás céljából, elmondta, mit akar létrehozni, volt látványterv. Következı ülésre a 
fejlesztési bizottsággal elıkészítem a változási tilalmat. Kértem a föld szállítását, honnan van, 
az utat már tönkre tette, rendbe akarom hozatni vele, és megállítani a földszállítást. Ezekrıl 
mind beszélni kell. A Nyárfással szemben az üzem, senki nem tudja, mit csinálnak ott, de 
füstös a fal a bejárati ajtó mögött. Lakossági jelzések vannak, éjszaka tartályokkal jönnek-
mennek autók. Az újságba, ha van jelzése valakinek, jöjjön, hozzon ötletet, javaslatokat.  
Ifj. Petı Ferenc: Akkor ez is beigazolódik, hogy a tó körül nem fog semmi létesülni. Amikor 
én felvételeket csináltam a tóról. 
Bobál István: İ a saját tulajdonában van benne. Jó lenne, ha kijönne a környezetvédelmi 
kommandó, amit mondtál. Ha megjelenik a hirdetés, hogy árulja, onnantól kezdve van 
jogosítványunk.   
Ifj. Petı Ferenc: Múlt héten már tiszta földet hordtak. Elıtte nem tiszta földet hoztak. 
Bobál István: Gödöllırıl hordja a tiszta földet, kértem származási lapot. Dokumentálva van, 
hogy mire vette meg a területet. Környezetvédelmi terület. Szondát le kell küldeni, én már 
csináltattam vizsgálatokat a környezetvédelmi hatóságnál és nem mondta, hogy rossz. 
Bazan Tibor: Az egyebekre kanyarodok vissza: egyetértek azzal, amit polgármester úr 
mondott, mindenki szabadon mondja el véleményét, de ellentmondás van, mert örül, hogy 
megjelent a hírmondóban, nem tudom, ki írta a cikket. 
Bobál István: Fercsik Miska bácsi írta, mint szerkesztıbizottság tagja, újságnak a segítıje.  
Bazan Tibor:Kap ezért díjazást Fercsik Miska bácsi? 
Bobál István: Nem kap díjazást. A cikkeket sokan írják, óvodában, iskolában, mővelıdési 
házban, civil szervezetek stb. ı besegít abba, nyomdába kell küldeni, tördelni kell. 
Szovics Mihály: Miért nem tette oda a nevét, hogy neki az a véleménye a testületrıl, 
leminısítette a testületet. 
Bobál István: Mi nem minısítjük le magunkat, hogy olyan dolgokat veszünk elı az ülésen, 
amit 3-4 üléssel megszavaztunk, és azt kezdjük el szapulni? Amit megszavazott a 
demokratikus testület, utána elıvesszük, és azt mondjuk, ez így rossz? Az egyebekbe az 
menjen bele, ami közérdekő, egyébként meg készítsük elı. Legyünk következetesek. Ezt több 
ülésen elmondtam, hogy a tv-nek szereplünk, olyan témákat hozunk elı, ami már elfogadott. 
Bazan Tibor: Demokratikusan megválasztott testületben, ha valaki elmondja véleményét, ha 
az a többséggel nem is egyezik, azzal nincs bajom, a cikkel az a bajom, olyan korszakra 
emlékeztet, amit diktatúrának hívtak. Tv elıtti szereplés volt itt az elızı ciklusban is, akit 
megválasztott a falu, mondja el véleményét, még akkor is, ha nem tetszik nekem, attól még el 
tudom fogadni, tiszteletben kell tartani a hévízgyörki választópolgárok döntését, ezt a 12 
embert választották meg a testületbe. Azzal én sem tudok egyetérteni, ha valaki névtelenül 
mond bírálatot. Mi a nevünket, arcunkat adjuk hozzá. 
 
 
 



Bobál István: Elfogadom az észrevételeket, itt nem az a baj, hogy elmondja a véleményét, 
hanem az, hogy mikor mondja el, amikor itt az ideje, vagy amikor eszébe jut, és nincs is róla 
szó. 
-Csoma István képviselı távozik az ülésrıl- 
Lukesné Csábi Ágnes: A testület létszáma Csoma István távozásával 6 fıre csökkent, a 
testületi ülés nem határozatképes. 
Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 
 

 

   Bobál István.     Lukesné Csábi Ágnes  

  Polgármester      jegyzı 
 
 
 
Pintér Tiborné 
Jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
Benkó László 
Jegyzıkönyvhitelesítı 
 
 
 
 
 
 

 


