JEGYZİKÖNYV
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. február 16-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, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel
9 fı megjelent, 2 fı hiányzik, Pintér Sándor jelezte késését. A mai ülés jegyzıkönyvhitelesítıjének javaslom Benkó Lászlót és Pintér Tibornét.
Ismertetem a napirendi pontokat:
Napirendi pont:
1.)Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési tervérıl szóló rendelet megtárgyalása
Elıadó: Bobál István polgármester
3) Alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálat vállalkozási formában történı ellátása, szerzıdés jóváhagyása
Elıadó: Bobál István polgármester
4.)Háziorvosi szolgálat – szerzıdés módosítása
Elıadó: Bobál István polgármester
5) Házi gyermekorvosi szolgálat – szerzıdés módosítása
Elıadó: Bobál István polgármester
6.)Galga Televízió 2009. évi mősortámogatási, gyártási ajánlatának jóváhagyása
Elıadó: Bobál István polgármester
7.)Bobál István polgármester díjazásának és költségátalányának megállapítása
Elıadó: Bobál István polgármester
8.)Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(…..)sz. A települési képviselık
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló rendelet-tervezete
Elıadó: Bobál István polgármester
9.)Proventura Duo Gazd. És Szolg. Bt. 2009. évi szerzıdésének jóváhagyása
Elıadó: Bobál István polgármester
10)Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. pályázat
a.) Megállapodás Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás létrehozására
b.) Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás Alapító Okirata

Elıadó: Bobál István polgármester
11.)Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv
Elıadó: Bobál István polgármester
12.)Petıfi S. Általános Iskola konyha bérleti díjának megállapítása (Kocsis Gyula kérelme)
Elıadó: Bobál István polgármester
13) Elıterjesztés a települési szelektíven győjtött szilárd hulladék szállításával, győjtésével és a
hulladékkezeléssel megbízott közszolgáltatóval kapcsolatban
Elıadó: Bobál István polgármester
14.) Elıterjesztés az ÖKO-Pannon Kht-val kötendı a szelektív győjtést és annak reklám kampányának
bevezetését és lakossági tudatformálását elısegítı szándéknyilatkozatáról
Elıadó: Bobál István polgármester
15.) Nyárfás terület utca elnevezése
Elıadó: Bobál István polgármester
16.) 2009. évi Hévízgyörki Nyár programjának jóváhagyása
Elıadó: Bobál István polgármester
17.) Petıfi S. Általános Iskola házirendjének jóváhagyása
Elıadó: Bobál István polgármester
18.) Helyi Építési Szabályzat módosítása
Elıadó: Bobál István polgármester
19.) Hévízgyörk belterületi vízelvezetésének rendezése
- Közbeszerzési szakértı kiválasztása a bekért 3 ajánlat alapján
Elıadó: Bobál István polgármester
20.) Egyebek

Bobál István: Javaslom, hogy vegyük fel az alábbi napirendi pontokat:
20.) Bazan Tibor alpolgármester tiszteletdíj-lemondási kérelme
21.)Nyárfás területének feltöltése
22,)Egyebek
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl
Bobál István: Hévízgyörkön további ingyenes szakképzés indult meg, széles körben, több szakmára
kiterjed. A Fundamenta lakáskasszával olyan új projektet hoztunk létre, hogy a lakosoknak szélekörő
rendezési programmal a szerzıdéseket lezárják. Több mint 100 ember jelent már meg náluk. Ez
folyamatban van, további idıpontok lesznek.
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési tervérıl szóló rendelet megtárgyalása

Bobál István.: Széles körő költségvetésrıl van szó, elıkészítettük a testület elé. Március 15-ig el kell
fogadni. A PEB tárgyalta, minden képviselıt meghívtunk erre az ülésre.
Benkó László: A PEB megtárgyalta az elıterjesztést. A fıösszege: 554.356.000.-Ft. A kiadások a
2008-as évi elıirányzathoz képest 2,2%-kal emelkedtek, a bevételek 2,2%-kal emelkedtek. A PEB
egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2009.évi költségvetést.
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetı: - ismerteti az elıterjesztést(Pintér Sándor képviselı megérkezik az ülésre.)

Szovics Mihály: 6.sz.mellékletben a fásítás meg van jelenítve kétszer, egyiknél 15.933eFt, a másikon
19Mft. Cégautó mennyiben érint minket?
Gólyáné Dudás Edit: ÁFA-val együtt 19Mft, a lajstromban külön van az ÁFA. Az önkormányzatnak
2 Lada személygépkocsija van, ez 7eFt/autó/hó február 1-jétıl.
Bazan Tibor: A 2009.évi állami támogatások nem nınek a 2008-ashoz képest, az állam nem
finanszírozza megfelelı mértékben az önkormányzatok mőködését. Felhalmozási és tıkejellegő
bevételek ez a 180Mft a telkek eladásából mennyire jól átgondolt döntés volt? Azt hallom
szakemberektıl, és vásárolni szándékozóktól, hogy ez az összeg magas, nem biztos, hogy meg fog
valósulni 2009-ben ez az összeg. Az igazgatási szakfeladaton 2009.március 1-jétıl miért van szükség
+1fıre mőszaki posztra? Diplomás bére szerepel, a pályázati kiírásban pedig középfokú képzettség
szerepel. 18Mft-os közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, a pályázati kiírásban lehetıség van-e arra,
hogy a felszíni csapadékvíz-elvezetésnek a megvalósításakor utak helyreállítása is belefér-e?
Felhalmozási kiadásként a telek-közmővesítés mi alapján került megállapításra? 60-70Mft-ot lehetett
hallani régebbi bizottsági üléseken. Amit az önkormányzat visszakapott 53 ha területet a laktanya
mellett, be lett-e tervezve a földmegváltási járuléka? Kötvénykibocsátásból, a 356 Mft-ból mennyi áll
rendelkezésre? Ebbıl mennyit kell felszabadítani a közmővesítésre?
Bobál István: Állami támogatások: sajnos hosszú évek óta az olló negatív irányba nyílik, és nem
kapja meg az önkormányzat azt a pénzeszközt, amivel biztonságosan tudja mőködtetni települését.
Nekünk ezt a hiányt pótolni kell. Telkek értékesítése: Megfogalmaztuk, milyen értékben lehet beárazni
a telkeket, nagyon körbe néztünk, azt mondtuk, ez az ár jó. Ezt ismételten megnéztük különbözı
településeken, ez az ár még mindig jó. Sok embernek az ingatlan jó befektetés. Ha nem fogy el az
összes telek, akkor a tartalékokhoz fogunk hozzányúlni, és ha a telkek elfogynak, akkor visszatesszük
abba a keretbe, ami erre rendelkezésre áll. Mőszaki munkahely kiírásra azért volt szükség, mert sajnos
hosszú évek óta az önkormányzat nem rendelkezett megfelelı végzettségő mőszaki szakemberrel. A
feladatok olyan mértékben nınek, hogy a jelenlegi apparátussal ezt a szakmai tevékenységet nem
tudjuk ellátni. Ha nem találunk középfokú végzettségőt, akkor ki fogjuk írni a pályázatot diplomásra.
A 18Mft-ot azért nem költöttük el, mert vártunk a felszíni csapadékvíz-pályázatra. Ez az összeg majd
az önrész finanszírozására megy, megmaradó csatorna-beruházásból fakadó hibákat a csapadékvízelvezetés után pedig ki fogjuk javítani. 30 Mft megállapítása: 2009-ben villannyal, gázzal, vízzel,
csatornával óhajtunk foglalkozni. 2009-ben nem óhajtunk utakat építeni. 53 ha-s földterületet nem
kapta még vissza az önkormányzat, addig nem tudunk tervezni. Kötvénykibocsátás: amiket eddig
elköltöttünk, azt a testület fogadta el. A lekötött összegek, a 150MFt és a 100Mft rendelkezésre állnak,
2008-ban 70Mft került elköltésre, 2007-ben 7Mft, 2008-ban még tervezések, kötvényjegyzés stb.3Mft,
2008-ban még 17Mft. További 132Mft-ot fogunk még elkölteni 2009-ben ebbıl, amire már
kötelezettséget vállaltunk. Ha nem bocsátunk ki kötvényt, akkor most az üléseken sopánkodhatnánk.
Ha nincs további észrevétel, aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze:
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
12/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt elıterjesztés alapján megtárgyalta
és elfogadja az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A képviselı-testület felkéri a gazdasági vezetıt, hogy az önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl
szóló rendeletét a 2009. márciusi testületi ülésre készítse el.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidı: azonnal
3) Alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálat vállalkozási formában történı ellátása, szerzıdés jóváhagyása

Bobál István: 2006-2007-ben megfogalmaztuk, hogy a fogorvosi szolgálatot is vállalkozási formában
mőködtetjük tovább. Nem lesz alacsonyabb a szolgáltatás minısége. A szerzıdéstervezet elkészült,
tárgyaltunk az orvosokkal, asszisztenciával.
Benkó László: PEB megtárgyalta az elıterjesztést, és javasolja elfogadásra 2009.április 1-jétıl, a
szerzıdésbıl a 2.9.pont kihagyásával. A feszített költségvetés miatt nem tudunk hozzájárulni a

fogorvos támogatásához.
Szovics Mihály: A támogatott ellátások a folyosón is legyenek kifüggesztve. A hévízgyörki emberek
elınyben részesüljenek a környékbeli betegekkel szemben.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat

Hévízgyörk község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alapellátást
nyújtó fogorvosi szolgálatot Dr. Sulyán Pál fogorvos 2009. április 1.-tıl egészségügyi
vállalkozás formájában mőködtesse. Az ellátásra és a mőködtetésre vonatkozó szerzıdést
jóváhagyja.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetı
Hajdu Tünde igazgatási elıadó
Határidı: azonnal, 2009. 04. 01.
4.)Háziorvosi szolgálat (Dr.Hanák Egészségügyi Kft. ) – szerzıdés módosítása

Bobál István: A rezsiköltségbıl eddig 40%-ot fizetett a háziorvos, 20%-ot a gyerekorvos, többit az
önkormányzat állta. Megvizsgáltuk a bérbe adandó terület nagyságát és javasoljuk a rezsiköltségnek
30-30% legyen a háziorvos és fogorvos, a gyerekorvos 20%, önkormányzat 20%. Közös helyiségek
takarításával az önkormányzat gondoskodik. Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat

1. A hivatkozott szerzıdés 9). pontjának 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A vállalkozót terhelik a háziorvosi rendelı víz, csatorna, világítás, főtés közvetlen
költségeinek 30%-a 2009. április 1-tıl, mely a tárgynegyedévet követı hó 20-ig
kerül kiszámlázásra. A számla összegét 8 munkanapon belül téríti meg az orvos.
9). pont 5 bekezdés
A háziorvosi szolgálat ellátásával keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról és a
saját rendelı takarításáról a Vállalkozó gondoskodik. (A „közös” helységek
takarításáról az önkormányzat gondoskodik)
9) pont 6 bekezdés
Rendelı épületének vagyonbiztosítása az önkormányzat feladata
9). pont 7 bekezdés
A háziorvos szabadsága ideje alatt a 9.4. pontban foglalt rezsidíj 50 %-át kell fizetni,
melyet az utolsó negyedévben számolnak el.
2. A hivatkozott szerzıdés további pontjai változatlanul maradnak.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetı
Hajdu Tünde igazgatási elıadó
Határidı: azonnal, 2009. április 1.
5) Házi gyermekorvosi szolgálat (Galga-Medic Orvosi Bt.) – szerzıdés módosítása

Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat

1. A hivatkozott szerzıdés 5). pontjának 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozót terhelik a gyermekorvosi rendelı víz, csatorna, világítás, főtés közvetlen
költségeinek 20%-a 2009. április 1-tıl, mely a tárgynegyedévet követı hó 20-ig
kerül kiszámlázásra. A számla összegét 8 munkanapon belül téríti meg az orvos.
5). pont 8 bekezdés
A gyermekorvosi szolgálat ellátásával keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról és
a saját rendelı takarításáról a Vállalkozó gondoskodik. (A „közös” helységek
takarításáról az önkormányzat gondoskodik).
5) pont 9 bekezdés
Rendelı épületének vagyonbiztosítása az önkormányzat feladata.
5). pont10 bekezdés
A háziorvos szabadsága ideje alatt a 5.4. pontban foglalt rezsidíj 50 %-át kell fizetni,
melyet az utolsó negyedévben számolnak el.
2. A hivatkozott szerzıdés további pontjai változatlanul maradnak.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetı
Hajdu Tünde igazgatási elıadó
Határidı: azonnal, 2009. április 1.
6.)Galga Televízió 2009. évi mősortámogatási, gyártási ajánlatának jóváhagyása
Bobál István: A bizottságok tárgyalták az elıterjesztést. Meg kell gondolni a tv szerepét
üléseken. A demokrácia megkívánja, hogy minden ülésünk nyitott, minden érdeklıdı eljöhet
ülésünkre, a honlapon, az újságban leadjuk az üléseken történteket, kötelezı megjelenítés van
a rendeleteknél, határozatoknál. Olyan vélemény formálódik, hogy 2009-es költségvetésünk
el kell, hogy bírja, hogy valamennyi ülésünket és kulturális, és sport rendezvényrıl adjon
tájékoztatást a galgatv.
Benkó László: A PEB megtárgyalta, az 1.sz.minta alapján javasolja elfogadásra.
Hajdú Éva: A KVB megtárgyalta, hasonló döntés született, 1sz.mellékletet javasolja.
Kovácsné Toldi Ildikó:OKB megtárgyalta, nem született döntés az ülésen.
Szovics Mihály: Kell a nyilvánosság, a szavazók rálátással legyenek, hogyan állunk helyt.
Bazan Tibor:Megköszönöm a Galgatv 2008.évi munkáját, nem tartom jónak, ha
megszőnnének a közvetítések. Sok háztartásban nézik az üléseket. A Galgatv támogatása
2154eFt-nál 725eFt. Ez sem kevés, meg kell köszönni a Galgatv-nek. A másiknál 679eFt a
támogatás. A hévízgyörki lakók érdeke, hogy a galgatv közvetítse az üléseket és a kulturális,
sport eseményeket is.
Bobál István: Ez már rég üzlet, tárgyalássorozatról van szó. El kell fogadnunk, milyen
mértékő, milyen mősorokat közvetítsen a galgatv, és hogy a költségvetésbe ez belefér, vagy
nem. Volt elıttünk egy olyan testület, amelyik fél évre nem finanszírozta a mősorszórást,
akkor mi egyesületként összedobtuk azt az összeget, és azt mondtuk, kell a nyilvánosság.
Magam részérıl azzal értek egyet, hogy fogadjuk azt el, hogy 2009-ben a Galgatv a
mősorainkat közvetítse, és még olyan további tárgyalást szeretnék folytatni a galgatv-vel,
hogy 2Mft alatt legyen az összeg.
Szovics Mihály: Fogalmakat nem mosnám össze, hogy üzlet és nyilvánosság.
Bobál István: A Galgatv egy betéti társaság. 2009-ben már nem támogatási formában megy,
hanem üzleti formában, számla ellenében.
Szovics Mihály: Én már ezt jeleztem, hogy üzleti alapokra kell ezt helyezni.
Fercsik Tibor: 26 alkalom szerepel a listában, 34,5 órányi anyag. Ez a 2Mft arányaiban nem
kirívó. Az a kérdés, szándékozunk-e a költségvetésben erre szánni, vagy szőkítünk a listán,
vagy elvetjük az egészet. Szükség van a nyilvánosságra.

Bazan Tibor: A 2.sz.változatot a szüreti felvonulással fogadjuk el.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés 1.sz. minta elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
16/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
javaslata szerint, a Galga Televízió 2009. évi mősortámogatási, és gyártási ajánlatát az 1.sz.
minta szerint fogadja el, azzal a feltétellel, hogy a szerzıdés összege 2 millió Ft alatt legyen.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetı
Határidı: azonnal
Bobál István:Az ülés vezetését átadom Csoma István alpolgármester úrnak.
(Bobál István polgármester elhagyja a termet.)
7.)Bobál István polgármester díjazásának és költségátalányának megállapítása
Csoma István: Átadom a szót Benkó László PEB elnöknek.
Benkó László: A PEB megtárgyalta az elıterjesztést. Javasolja a PEB, hogy a szorzó 12,5 %
legyen, hozzáteszem, hogy az elızı polgármester bruttó fizetése 2006-ban 465.000.-Ft volt.
Bobál István polgármester mostani bére 426.800.-Ft. A PEB javasolja, hogy Bobál István
polgármester illetményét 2009. január 1-tıl 485.000.-Ft-ban állapítsuk meg, a költségtérítés
30 % legyen, 145.500.-Ft.
Csoma István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
17/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testület, mint a polgármester felett munkáltatói
jogkört gyakorló szerve, a polgármester illetményét 2009. január 1-tıl 485.000.-Ft-ban
állapítja meg. A költségátalány mértéke 2009. január 1-tıl a polgármester illetményének 30%a, 145.500.-Ft.
Felelıs: Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidı: azonnal

-Bobál István visszaérkezik a terembe és átveszi az ülés vezetését.8.)Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(…..)sz. A települési
képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló rendelet-tervezete
Bobál István: 2006. óta Hévízgyörk Önkormányzatának nincs tiszteletdíj rendelete. Átadom
a szót a PEB elnökének, majd módosító javaslattal fogok élni.
Benkó László: A PEB megtárgyalta a tervezetet, és javasolja, hogy továbbra se legyen
tiszteletdíj.
Hajdú Éva: Ezt a pénzt a falu javára szolgáljuk, javaslom, hogy az összegszerőségében, hogy
a 2010-es választási évben tervezzük be ezt az összeget, valamilyen felépítményt, vagy
szobrot, vagy könyvet adjunk ki.
Szovics Mihály: Üdvözlöm ezt a gondolatot. Felajánlottam volna a civil szervezetek
számára, mint pl. az alpolgármester úr.
Hajdú Éva: Azért gondoltam, hogy egyösszegben mutatósabb lenne, mintha elapróznánk ezt
az összeget.

Bobál István: Üdvözlöm a Hajdú Éva indítványát, de amíg nincs tiszteletdíj rendeletünk,
addig nem tudunk a költségvetésbe mit betervezni. Utána lehet az összegrıl dönteni.
Javaslom, alkossunk tiszteletdíj rendeletet.
Lukesné Csábi Ágnes: A tervezetet elkészítettük, csak az összegre kellene javaslatot tenni.
Szovics Mihály: Nem kell dönteni most arról, hogy felvesszük-e a díjat? Bizottsági ülésen
volt javaslat: ne vegyük fel a tiszteletdíjat. Én sem akarom felvenni, csak megfelelı helyre
utalni.
Lukesné Csábi Ágnes: Írásbeli nyilatkozat alapján az egész éves díjról egyenként lehet
lemondani.
Fercsik Tibor: Szép ez a gondolat, de ha valamilyen célra felajánljuk, akkor nem terhelik
díjak?
Gólyáné Dudás Edit: Nem terhelik, a bruttó összeget lehet felajánlani. Ha valaki úgy dönt,
hogy nem ajánlja fel, akkor terhelik járulékok.
Bobál István: Az összeg eddig is az önkormányzat költségvetésébe benne maradt. Ilyen
nemes gesztust meg kell örökíteni, legyen rendeletünk, összeg, a testület eldönti, mire
használja.
Csoma István: Javaslom, legyen tiszteletdíj rendeletünk, és 30eFt legyen az összeg.
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, és az összeg 30.000.-Ft legyen,
kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2009.( II.17.)sz. rendelete
A települési képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról
Hévízgyörk Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 20.§-ában,
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV tv. 17.§.(1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról a következı rendeletet alkotja.
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselıkre.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya polgármesterre, alpolgármesterre, akinek járandóságairól a
képviselı-testület határozatban dönt.
2.§.
(1)A települési képviselıt munkájáért tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege havonta 30.000.-Ft.
3.§.
(1) A képviselıt nem illeti meg tiszteletdíj, ha feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva
van.
(2) A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselıtıl, ha képviselı-testületi munkáját
önhibájából elhanyagolja, két egymást követı testületi ülésen elızetes bejelentés nélkül nem vesz
részt.
(3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó elıterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalja meg és döntésre
a képviselı-testület elé terjeszti.
(4) A tiszteletdíjat a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja számolja el, és negyedévet követı hó 10.
napjáig gondoskodik a kifizetésérıl.
(5) A tiszteletdíj elszámolását és kifizetését a pénzügyi bizottság évente ellenırzi.
4.§.
(1) A települési képviselı a következı évi tiszteletdíjról minden év december 31-ig – írásbeli

nyilatkozata alapján – lemondhat.
(2) Az írásbeli nyilatkozatot minden év december 31-ig meg kell küldeni a jegyzıhöz. (az írásbeli
nyilatkozat mintát a rendelet függeléke tartalmazza)
(3)A lemondás(ok) alapján megmaradt éves tiszteletdíj elıirányzatról minden év február 15-ig a
képviselı-testület dönt a költségvetési rendeletében.
(4) A 2009. évi tiszteletdíjra az alábbi eltérı rendelkezés vonatkozik. A képviselı éves tiszteletdíjáról,
írásbeli nyilatkozata alapján legkésıbb 2009. március 31-ig lemondhat, mely nyilatkozatot a
jegyzınek kell megküldeni.
(5) A (4) bekezdésben foglalt éves elıirányzat összegérıl és felhasználásáról a képviselı-testület a
2009. március 31-ét soron követı testületi ülésén dönt.
(6) A polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja negyedévet követı hó 10. napjáig gondoskodik a
negyedéves elıirányzat felhasználásáról, illetve átutalásáról.
5.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ elıírásai szerinti helyben szokásos módon a
gondoskodik.
Bobál István sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
Polgármester
jegyzı

jegyzı

9.)Proventura Duo Gazd. És Szolg. Bt. 2009. évi szerzıdésének jóváhagyása
Bobál István: Proventura Duo Bt.-nek fizetendı összegünk a szolgáltatások megtartása
mellett, 324eFt. Ha figyelembe vesszük az inflációt és 3 tétellel kiegészítjük a szerzıdést, ez
az elképzelés nagyon jutányos, bruttó 406eFt-/hó. A három új dolog: Szılıhegy problémája,
honlap üzemeltetése és rendeletek, határozatok kezelése. A civil szervezeteknek pályázatokat
készítenek, kérek minden civil szervezeti vezetıt, keressék meg a Proventura Duo-t. A PEB
tárgyalta az ügyet.
Benkó László:A PEB a 2.sz. melléklet kihagyásával elfogadásra javasolja a szerzıdést
jóváhagyását. A munkatervet elkészítették. Az összeg 406eFt/hó. ÁFA vonzata nincsen.
Szovics Mihály: A 406eFt bruttó?
Bobál István: Igen.
Bazan Tibor: A 406eFt valóban bruttó-e? Polgármester úr mondta, hogy 14 civil szervezet
van. A megbízási szerzıdésben 12-t számoltam össze. Galga-mentéért Egyesület hiányzik
belıle, a hévízgyörki honlapról is hiányzik. Településfejlesztési elıadó felvételére biztos,
hogy szükség van? A tevékenységi leírásban találtam olyat, ami beleillik a Proventura Duo
Bt. szerzıdésébe lévı feladatokkal. Ilyen feladatkörben néhány önkormányzatnak a
mőködését és abban részt vevı vállalkozásokról nem tudok, nem gondolom, hogy a
Proventura Duo nem dolgozik, csak felhívom a figyelmet, hogy biztos, hogy szükség van erre
a cégre? Hallom a választ, hogy még nagyon sok feladat rájuk hárul. Ha a hivatalba fel lesz
véve másik ember, akkor lehet, hogy ami a Proventura Duo-ra hárulna feladat, azt a mőszakis
is el tudná végezni.
Bobál István: Az önkormányzatnak bruttó 406eft. Egy fı munkatárs felvétele:
nagyságrendekkel több feladat van a településen, sokszor megfordul a hivatalban, látja,
milyen ügyeket intézünk, folyamatban vannak a pályázatok, állami területek visszaigénylése,
a megnövekedett feladatokhoz megnövekedett munkaerı is kell. 340Mft értékő vissza nem
térítendı támogatásnál jól elıkészített legyen. Bátran felvállalom és javasolom, ha van a
településen fejlıdés és látszanak pénzek, a munkatárs ügye napirenden legyen. Nincs
meghatalmazásom arra, hogy a létszámot bıvítsem, ha bıvítünk, a testület fogja eldönteni.
Szovics Mihály: Itt beszélünk 406eFt-ról, a nyilvánosság még ennyibe sem kerülne, a
Galgatv-nél meg esetlen nem támogatjuk 150eFt-tal.
Bobál István: Maradjunk a napirendi pontoknál.

Szovics Mihály: A 18Mft csatorna problémák helyreállítására lett odaadva.
Csoma István: Javaslom, hogy a Proventura Duo Bt-t továbbra is bízzuk meg. A feladatuk
sokkal összetettebb és bonyolultabb. Ezekhez a pályázatokhoz ilyen mőszaki háttér bizony
szükséges. Javaslom, fogadjuk el az összeget.
Fercsik Tibor: Szılıhegy rendezésében történt-e már valami?
Tokody Attila Proventura Duo Bt.: Igen, elıkészítı iratokat az önkormányzat jogászával
elıkészítettük, amivel a lakosságot fogjuk megkeresni. Tulajdoni lapok feldolgozását
megkezdtük.
Bobál István: Aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze:
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
18/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Proventura Duo Bt.
2009. évi szerzıdését – 2009. április 1-jétıl 2009. december 31-ig terjedı idıszakra –, bruttó
406.000.-Ft/hó mértékő alapdíjazással az alábbiak szerint fogadja el:
- A II.sz. melléklet törlésre kerüljön
- A szerzıdés mellékletét képezze a szılıhegyre vonatkozó 2009. évi munkaterv
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
Szovics Mihály: A bizottsági ülésen hangot adtam annak, hogy tartsanak beszámoló, mi a
produktum a szılıheggyel kapcsolatban.
10)Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. pályázat
a.) Megállapodás Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı
Társulás létrehozására
b.) Galga-menti Viziközmő Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás Alapító
Okirata
Bobál István: A Galgamácsa gesztorságával pályázatot nyert el 5 település csatornaépítésre,
további 5 víztisztító v. szennyvíztelep bıvítésére. Létre kell hozni egy társulást. Az alapító
okiratot megnézettük jogászokkal, csak módosításokkal lehet elfogadni, 8 módosítást
javasoltunk.
Aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Galga-Menti Viziközmő
beruházást lebonyolító és üzemeltetı társulás”létrehozása érdekében szükséges
megállapodás- és annak alapító okirat elfogadásához az alábbi módosításokat
indítványozza a gesztor önkormányzatnak:
- a társulási megállapodás címében az „üzemeltetı” szó helyett „vagyonkezelı”
szövegtartalom kerüljön,
- a társulási megállapodás 3.9 pontja alapján a megállapodás melléklete legyen 2007
december 20.-án keltezett társulási szerzıdés, mely alapján a jelenleg elfogadás alatt
lévı társulási megállapodás 7/b pontja kerüljön törlésre.
- a társulási megállapodás 5.1 pontjában szereplı táblázat, mely a társulásban

résztvevı tagok szavazati jogát tartalmazza, nem egyezik a szennyvízberuházás 5/b
mellékletében szereplı önrész összesítı táblázatban szereplı összeggel.
- a megállapodás tartalmazza, hogy a gesztor a társult önkormányzatoknak szükség
szerint, de évente legalább egy összegzı beszámolót adjon
- a társulás által létrehozott Pénzügyi Bizottság jelentését az érintett
önkormányzatoknak a gesztor küldje meg.
A megállapodás 3.3.1 pontja az alábbi szövegtartalommal egészül ki;
„….Ennek mértékérıl az éves költségvetési tervet megelızıen, de legkésıbb a
tárgyév I.20.-ig értesítik a társult önkormányzatokat”
a 4.5 pont pedig az alábbi szövegtartalommal módosul;
„……melynek alakulásáról évente a zárszámadási beszámolót megelızıen
tájékoztatja a tulajdonos önkormányzatot.”
- A megállapodás 2.2 pontja valamint az alapító okirat 13.2 pont kerüljön törlésre
illetve pontosítása.
- az alapító okirat pontos szövegtartalma feleljen meg az 1993 évi LXXIX törvény 37
§ /5/ bek-nek, valamint az 1992 évi XXXVIII tv. 88 § elıírásainak, /mivel a
közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban csak ennek megfelelıen tudják a
nyilvántartást eszközölni/
- a társulási megállapodás beruházás bonyolítására szól, az alapító okiratban pedig a
tevékenységi kör megnevezésénél „építés” szó szerepel. Indokolt a tevékenységi kör
pontos meghatározása TEÁOR szám alapján.
Megbízza a polgármestert, hogy a gesztor önkormányzat polgármesterénél a szükséges
egyeztetéseket bonyolítsa le és a módosított szövegtartalommal ismételten kerüljön a
Képviselı-testület elé elfogadásra.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
11.)Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv
Bobál István: Megváltozott a törvény, minden közhasznú munkatársnak fel kellett mondani,
a további foglalkoztatás alapfeltétele a közfoglalkoztatási terv és a törvényben való
megfelelés. Elkészült a tervünk. Most a támogatás egységesen 95 % lesz.
Benkó László: A PEB megtárgyalta az elıterjesztést, jónak találta, elfogadásra javasolja azzal
a módosítással, hogy + két fı szociális munkást a sportpályára irányítsunk.
Bazan Tibor: A tervben 26 ember van felsorolva, a költségvetési rendeletben 6630eFt, ez a
26 emberre lesz?
Gólyáné Dudás Edit gazd.v.: Nem biztos, hogy egyszerre lesznek foglalkoztatva, hanem
fokozatosan. Mivel kevés a ráfordítási költség, ha mégis bıvebb formában valósul meg, akkor
pótelıirányzattal fogjuk elıirányozni.
Bobál István: A tervben úgy van, hogy mindenkit bele kell írni, foglalkoztatni kell minimum
90 napig. Tavaly is 16 közhasznú munkást foglalkoztattunk, persze nem egyidıben.
Gondolkodunk a 6 órás alkalmazásban.
Aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
20/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a PEB javaslata alapján az alábbi
módosításokkal fogadja el a 2009.évi Közfoglalkoztatási Tervet:

- 2 fı kerüljön átcsoportosításra a közterületi foglalkoztatottak létszámából a sportpálya
területére
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Bankóné Nagy Erzsébet ig.ea.
Határidı: azonnal
12.)Petıfi S. Általános Iskola konyha bérleti díjának megállapítása
Benkó László: A PEB megtárgyalta az elıterjesztést, és 60eFt összeget javasol, azzal a
feltétellel, hogy a munkavégzést a konyhán hivatalosan dolgozó emberek végezhetik el.
Bobál István: A konyhai dolgozók bére külön megállapodás kérdése, nincs benne a bérleti
díjban. Aki az elıterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
21/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Petıfi
S.Ált.Iskola konyha bérleti díját 60.000.-Ft-ban állapítja meg, azzal a feltétellel, hogy a
munkavégzést a konyhán hivatalosan dolgozó emberek végezhetik el.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidı: azonnal
13) Elıterjesztés a települési szelektíven győjtött szilárd hulladék szállításával, győjtésével
és a hulladékkezeléssel megbízott közszolgáltatóval kapcsolatban
Bobál István: Elırelátóan döntöttünk és kötöttük meg az AVE-val a kommunális hulladék
győjtést. Az aszódi telepet bezárták. AVE a következı javaslatot tette a szelektív
hulladékgyőjtésre, hogy házhoz menı formában végzi el, feliratos zsákokban, háromféle
szelekció lesz. Havonta egyszer elviszik, amennyi zsák ki van téve a háromból, ugyanannyi
üreset betesz a postaládába. Kukákat fogunk kapni márciusban. A mostani szelektív győjtık
elhasználódtak. Ezeket az önkormányzat udvarára behozzuk. Az üveggyőjtésre kék
győjtıedények lesznek kirakva. Azt nekünk kell elvinni a győjtıhelyre.
Hajdú Éva: A Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Az AVE
munkatársa jelen volt az ülésen. A lomtalanítást továbbra is április hónapban tervezik. Egy
évben egyszer a veszélyes hulladékok elszállítására is sor kerülhet. İsszel a zöldhulladékot is
összegyőjtenék a faluban. Javaslom fogadjuk el az elıterjesztést.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a települési
szelektívgyőjtésrıl szóló elıterjesztést. A Képviselı-testület egyet ért abban, hogy 2009.
március ……napjától bevezetésre kerüljön az ingyenes szelektív hulladékgyőjtés a
településen lévı háztartásokból,"házhoz menı" formában. A Képviselı-testület hozzájárul
ahhoz, hogy a szelektív hulladékgyőjtést, a településen 2009.-tıl közremőködı közszolgáltató
AVE-Heves Kft végezze.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidı: azonnal
14.) Elıterjesztés az ÖKO-Pannon Kht-val kötendı a szelektív győjtést és annak reklám
kampányának bevezetését és lakossági tudatformálását elısegítı szándéknyilatkozatáról
Bobál István: A szelektív hulladékgyőjtést az Öko-Pannon Kht. veszi át, háromoldalú
szerzıdést kell kötnünk. Falufórumon tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Hajdú Éva: A Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, javasolja
elfogadásra.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 1. számú
mellékletben szereplı tartalommal - az ÖKO-Pannon Kht.-val kötendı, a szelektív győjtés és
annak reklám kampányának bevezetését és lakossági tudatformálását elısegítı –
szándéknyilatkozat aláírásra kerüljön.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bobál István polgármestert a szándéknyilatkozat
aláírására.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
15.) Nyárfás terület utca elnevezése
Bobál István: A helyrajzi számok elkészültek. Az utcákat is el kell neveznünk. Tárgyalta a
KVB. Három utcát szeretnénk kijelölni, megnevezni. A 251.hrsz.ú földutat elnevezte a
testület régebben Nyárfa utcának. Ezt viszont meg kellene szüntetni. Ott nincs ingatlan.
Hajdú Éva: 3 utca kerül kialakításra, 3 utcanevet javasol a bizottság, a tájba illı neveket,
Fenyves u, Tölgyes u., és a Nyárfás u.
Csoma István: Nem javaslom, hogy megszüntessük a Nyárfa utca. Volt ott olyan törekvés,
hogy az Ady E.u.-ban a telkeket megosztották, akkor újra el kellene neveznünk a Nyárfa
utcát.
Bobál István: Telekmegosztás nem volt, csak engedték, hogy építsenek. Módosító indítványt
elfogadom, ezt fogom feltenni szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a Nyárfa u. elnevezés
maradjon meg, ezzel együtt elfogadja a testület az elıterjesztés szerinti elnevezéseket,
kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
24/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
1). Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi
belterületi helyrajzi számú utak az alábbi elnevezést kapják:
Hévízgyörk belterület 1463/8 (kivett közút) Fenyves utca
Hévízgyörk belterület 1463/22 (kivett közút) Tölgyes utca
Hévízgyörk belterület 1463/34 (kivett közút) Nyárfás utca
2). Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a fenti
három utcában lévı ingatlanok az alábbi helyrajzi számokkal legyenek ellátva:
1463/1

Fenyves utca1.

1463/15

Fenyves utca 2.

1463/2
1463/3
1463/4
1463/5
1463/6
1463/7

Fenyves utca 3.
Fenyves utca 5.
Fenyves utca 7.
Fenyves utca 9.
Fenyves utca 11.
Fenyves utca 13.

1463/14
1463/13
1463/12
1463/11
1463/10
1463/9

Fenyves utca 4.
Fenyves utca 6.
Fenyves utca 8.
Fenyves utca 10.
Fenyves utca 12.
Fenyves utca 14.

1463/16
1463/17
1463/18
1463/19
1463/20
1463/21

Tölgyes utca 1.
Tölgyes utca 3.
Tölgyes utca 5.
Tölgyes utca 7.
Tölgyes utca 9.
Tölgyes utca 11.

1463/28
1463/27
1463/26
1463/25
1463/24
1463/23

Tölgyes utca 2.
Tölgyes utca 4.
Tölgyes utca 6.
Tölgyes utca 8.
Tölgyes utca 10.
Tölgyes utca 12.

1463/29
1463/30
1463/31
1463/32
1463/33

Nyárfás utca 1
Nyárfás utca 3.
Nyárfás utca 5.
Nyárfás utca 7.
Nyárfás utca 9.

1463/39
1463/38
1463/37
1463/36
1463/35

Nyárfás utca 2.
Nyárfás utca 4.
Nyárfás utca 6.
Nyárfás utca 8.
Nyárfás utca 10.

Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Bankóné Nagy Erzsébet igazgatási elıadó
Hajdu Tünde igazgatási elıadó
Határidı: azonnal

16.) 2009. évi Hévízgyörki Nyár programjának jóváhagyása
Bobál István: - ismerteti az elıterjesztéstBazan Tibor: Megköttettek már ezek a szerzıdések?
Bobál István: Ezekre még nem. Ma pontosítottuk az idıpontot, az van lefoglalva. Ha
észrevétel nincs, aki elfogadja az elıterjesztést, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörki Nyár
keretén belül az alábbi programokat rendezi meg:
2009. június 28.
EDDA-koncert
1.400.000.-Ft+ ÁFA
(szponzori felajánlás+jegybevétel)
2009. augusztus 8.
„Imádok férjhez menni”
1.400.000.-Ft+ ÁFA
(szponzori felajánlás+jegybevétel)
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Gedei Tiborné mb.mőv.ház.vez.
Határidı: azonnal
17.) Petıfi S. Általános Iskola házirendjének jóváhagyása
Kovácsné Toldi Ildikó: A házirendet a tantestület évente felülvizsgálja, a szükséges
módosításokat megteszi. Az SZMK és a Diáktanács megtárgyalta, és egyetértett vele.

Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a Petıfi
Sándor Általános Iskola Házirendjét.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató
Határidı: azonnal
18.) Helyi Építési Szabályzat módosítása
Lukesné Csábi Ágnes: Az államigazgatási hivatal észrevételezte a rendeletet, ezt az 1.§-t
bele kell venni a HÉSZ-be. Egyeztettünk a tervezıvel, ı javasolta ennek a mondatnak a
felvételét a HÉSZ-be.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2009.(II.17.) sz. rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2001.(X.30.) sz. rendelet módosítása
1.§.
A 28.§. (16) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:
„Az üzemi vagy szabadidıs zajforrásokra vonatkozóan a zajkibocsátási határértékek
megállapítását a zaj és rezgésforrás üzemeltetıjének a zaj és rezgésvédelmi ügyekben
hatósági jogkört gyakorló szervtıl kell kérnie a 284/2007.(X.29.)Korm.rendelet (A környezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól) , illetve a 93/2007.(XII.18.) KvVM rendelet
(A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás
ellenırzésének módjáról) elıírásai szerint.
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Bobál István sk.
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyzı

19.) Hévízgyörk belterületi vízelvezetésének rendezése
- Közbeszerzési szakértı kiválasztása a bekért 3 ajánlat alapján
Bobál István: Közbeszerzési szakértıt kell kiválasztanunk. Három ajánlatot kértünk be. Azt
tartom helyesnek, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadjuk el.
Hajdú Éva: Kapcsolatban áll polgármester úr a Polányi ügyvédi irodával. Nem lehetne kérni,
hogy kedvezıbb ajánlatot adjanak?
Bobál István: Hosszú az átfutási idı.
Csoma István: A mőszaki tartalom szinte azonos, javaslom, a legalacsonyabb árajánlatot
fogadjuk el.
Fercsik Tibor: Ehhez az eljáráshoz mennyire kell ismerni a pályázat feltételeit, vagy csak İ a
törvényességi utat követi ebben?
Bobál István: Törvényességi utat, a teljes beruházás alatt van még tevékenysége ezzel.

Elindítjuk a folyamatot, megnyeri valaki, nekünk azért fontos az idı, mert 2009. augusztusára
már végezni kell a csapadékvíz pályázattal.
Aki egyetért Csoma István javaslatával, és az Eunitas Kft. javaslatát fogadjuk el,
kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi
csapadékvíz-elvezetési pályázat teljes körő lebonyolítására 3 db ajánlatot kért be
közbeszerzési szakértıktıl.
A 3 ajánlatból a Eunitas Kft. (1055 Bp. Bihari J.u.20.) ajánlatát fogadja el 2.300.000.-+ ÁFA,
összesen 2.760.000.-Ft értékben. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés
megkötésére. A képviselı-testület az összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
20.) Bazan Tibor alpolgármester tiszteletdíj-lemondási kérelme
Bobál István: Bazan Tibor alpolgármester úr lemond a tiszteletdíjáról, megjelölte a civil
szervezeteket. Ha ilyen nemes gesztust gyakorol egy alpolgármester, képviselı a település
iránt, ezt tudom támogatni, hisz jó gyakorlat volt eddig is Hévízgyörkön, hogy lemondtak a
tiszteletdíjukról, csak nem jelölték meg a kedvezményezetettet. Három civil szervezet nem
lehet kedvezményezett, kérésem, ezt módosítsd ki.
Bazan Tibor: Felolvasom, hogyan döntöttem a 2009.évi tiszteletdíjamról. – levél felolvasásra
kerül- Az Asztalitenisz Szakosztály tárgyalást kezdett a Sportegyesülettel, esetleg
betagozódna a sportegyesületbe. A Góliát Fc is ilyen. Szóbeli kiegészítésem: Asztalitenisz
szakosztály és a Góliát Fc –nek a tiszteletdíjamat a Sportegyesület utalja tovább.
Pintér Sándor: Megoldható, akadályát nem látom.
Szovics Mihály: Ha a testület öregbíti a nevét könyvvel vagy szoborral, és az alpolgármester
úr ezt a nemes gesztust teszi, helye lenne ott az öregbítésben.
Bobál István: Az elsı sz. kedvezményezett a Római Katolikus Egyház lehet. A Sportklub
három helyen szerepel.
Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
28/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Bazan
alpolgármester tiszteletdíj-lemondási kérelmét és az alábbiak szerint fogadja el:
Január: Katolikus Egyház
Február: Közhasznú Alapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért
Március: Porszem Közösségi Mőhely Egyesület
Április: Galga-Mentéért Egyesület
Május: HÉvízgyörki Természetbarát Egyesület
Június: Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület
Július: Hévízgyörki Sportklub
Augusztus: Hévízgyörki Asszonykórus Népmővészeti Egyesület
Szeptember: Hévízgyörki Sportklub

Tibor

Október: Hévízgyörki Nyugdíjasklub Egyesület
November: Elsı Csengetés Alapítvány
December: Hévízgyörki Sportklub
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidı: azonnal
21.)Nyárfás területének feltöltése
Csoma István: Három utca kerülne kialakításra. Mivel gödörben volt a nyárfás területe,
közmővesítés elıtt 3 út feltöltése szükségessé vált. Töltıföld beszállításra kértünk három
ajánlatot.
Pintér Tiborné: A telkek úgy maradnak, azt kinek kell majd betölteni?
Pintér Sándor: Saját területbıl lesz feltöltve, a csapadékvíz vezetésnek a kiszedett földje a
mostani lapos területekbe be lehet vinni, így nem kell érte fizetni.
Szovics Mihály: Nagy meder van ott. Esızésnél nagy probléma lehet. Nico Trans Kft.
ajánlata a legjobb, hévízgyörki, mellettük döntenék.
Bazan Tibor: Honnan hordják ide a földet? Örömmel látom, hogy a hévízgyörki árajánlat a
legolcsóbb.
Bobál István: Hévízgyörki önkormányzat területérıl, a szılıhegyrıl, ott volt egy domb. Aki
egyetért azzal, hogy a Nico-Trans 2001. kft ajánlatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
29/2009.(II.16.) Képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörk
Nyárfás területének infrastruktúra kialakításához szükséges és kitőzés szerinti feltöltésére a
három bekért ajánlatból a Nico-Trans 2001. Kft. Hévízgyörk, Béke u.2/a. ajánlatát fogadja el.
A munka bekerülési költségbecslése összesen: 1.500.000.-Ft+ÁFA
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nico-Trans 2001. Kft-vel a szerzıdést
kösse meg.
A képviselı-testület az összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
Pintér Sándor: A Nico Kft-vel meg lett egyezve, hogy a temetı melletti úton ki fogják
cserélni az agyagot.
22,)Egyebek
Bazan Tibor: A volt sarki óvoda-házat a tulajdonosok eladnák, jó lenne visszavásárolni. Ki
tudnánk alakítani ott egy szép parkot, fix szabadtéri színpadot is lehetne felépíteni. Januári
ülésen polgármester urat megkértem, hogy írásban tájékoztassa a képviselıket, a saját
hatáskörben hozott döntések milyen összegeket emésztettek fel, ezt a kérésemet megismétlem
újra.
Kliment Frigyes ÖNYE: Megköszönöm alpolgálmester úr felajánlását az egyesület nevében.

Polgárır értekezleten voltam, nagyon sok információt elmondtak. Régebben felvetettem, hogy
a polgárırségnek nincs felruházottsága. Ezért tenni kell valamit. Az értekezleten elhangzott,
javaslatunkat tegyük le az asztalra, mivel lehetne hatékonyabb. Látják a felsıbb vezetık, hogy
Hévízgyörkön van mozgás a polgárırség részérıl, kértek egy fıt, hogy az országos tisztújító
közgyőlésnek a szavazatszámláló bizottságában vegyen részt, ez is a polgárırségünk
elismerése. A KVB ülésen: véleményt mondtam, ha a testület tagjai, bizottság tagjai esküt
tettek, jelöltették magukat, azért tették, hogy végezzünk munkát. Felháborít, hogy akik nem
jönnek el notórikusan, minek jelöltették magukat? ESZB elnöke tájékoztatót tehetne, a füst,
égetés milyen problémákat okoz, miért nem szabad ezt tenni. Hirdetni kell ezt, elmondani,
leírni. A testület kémiai végzettségő tagját, aki a Környezetvédelmi bizottság tagja is, meg
akartam kérni erre, de nem tudom, mert hónapok óta nem találkozom vele.
Bobál István: A polgárırség két tagja ki lett tüntetve, de úgy gondoltam, hogy a polgárırség
vezetıje eljön az ülésre és ezt elmondja. A volt sarki óvoda-ház: fel is vettem a
tulajdonosokkal a kapcsolatot, 8,5 Mft-tal többért akarják eladni, mint mi eladtuk. Ha a
különbözetet az akkori polgármester és akik megszavazták képviselık kifizetik, hajlandó
vagyok megvásárolni, a településnek lesz egy szép tere. Ahhoz nem adom a nevemet, hogy
8,5Mft-tal többet adjunk érte. Írásos anyag: a kötelezettségekrıl minden alkalommal meg
lehet nézni, a polgármesternek a kötelezettségvállalásról a következı ülésen kell beszámolni.
Írásos anyagot nem tudok letenni az SZMSZ-el ellentétben, törvénytelenül nem akarok
eljárni. Legközelebb PEB ülésen javasolja, a testület elfogadja többségileg, hogy írásos
anyagot írjak, akkor köteles vagyok megtenni.
Bazan Tibor: Nem szerencsés azzal foglalkozni, hogy az elızı testület mit tett, mit nem.
SZMSZ-el polgármester úrnak is vannak gondok, mert már januárban is elmondhatta volna,
én többet nem kívánok ezzel foglalkozni. Ha a demokráciában nagy gondot jelent, hogy
leírjuk, hogy 300eFt-ért a község javát szolgáló konténert rendeltem meg saját hatáskörben,
eltekintek ettıl.
Bobál István: Ezt a testület szavazta meg, a polgármesteri hatáskörbe utalta.
Szovics Mihály: Polgármester úr azt mondta, hogy amikor fog ebbıl költeni, be fog számolni
a következı ülésen minden alkalommal.
Bobál István: Meg is történt a konténervásárlásnál is, ez több mint egy éve volt, be lett
jelentve. Ha írásban kéritek és megszavazzátok, írásban is megteszem. Ezzel nincs gond.
Mindenkinek van lehetısége bejönni, nem jöttök be, nem kérdeztek. Nekem kötelességem a
törvények szerint eljárni. A konténer is be lett jelentve. A konténereket az AVE fogja venni,
ez a 300eFt is nagy valószínőséggel vissza fog jönni az önkormányzat számára.
Lukesné Csábi Ágnes: A féléves beszámolóban is benne volt a konténervásárlás, illetve
decemberben az elıirányzat-módosításban is. Az SZMSZ-ben az van, hogy a polgármester a
soron következı ülésen szóban tájékoztatja a képviselıket, ha volt ilyen a két ülés között. A
gazdasági vezetı azt mondta, hogy január 1-jétıl a mai napig nem volt ilyen értékhatár alatti
döntés.
Szovics Mihály:Régi óvoda akkor helyes döntés volt. Az idı telik, ha letelik a mandátuma,
csak ekkora tévedése legyen, nagyobb ne legyen.
Szilágyiné Pápai Anna: Bazan Tibor alpolgármester úrnak köszönöm az alapítvány nevében
az összeget. Polgárırség segítségét kérem, az óvoda elıtt többször járjanak el a biztonság
érdekében.
Gohér István Hévízgyörk, Ady E.-u.71.:, Kertvégeket azért nem jó megosztani, mert a
rendezési terv ismer olyat, hogy hátsó kert fogalma, eleve kizáró, hogy azon az utcafronttal
rendelkezı ingatlanok mentén lehessen építkezni. Kérés: HÉSZ módosításnál átgondolni: Ady
E.u.nál egy rendezési terv más övezetbe sorolta be ezeket a területeket. Meg kellene
határozni, legyen egy minimális telekhatár szélesség. Sok helyi lakosnak az építési
problémáját megoldanák ezzel, a gyerekeink építkezhetnének. Javaslom, a Nyárfás és a

Nyárfa u. sok bonyodalmat okozhat, nem tudjuk melyik utca.
Bobál István: Sok lakost érint ez, pl. Alsókert u., Arany J.u,, Vörösmarty u. Ezt az igényt jó
lenne felmérni. Az övezeti besorolásokkal nem tudunk mit kezdeni. Sokat tárgyaltunk ezzel
kapcsolatban, valamelyik pontnál mindig elakadtunk. Ha ilyen irányú igénye van több
lakosnak, nézzük meg, járjuk körül, ha egyéb törvények engedik, tudjuk módosítani. Nyárfa
u. : amikor napirenden lesz, hogy ott utca lesz, akkor találunk megfelelı nevet.
Ha nincs más hozzászólás, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
-kmf-
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