
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én 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 
10 fı megjelent, Kovácsné Toldi Ildikó betegség miatt jelezte távolmaradását. 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 részére megbízólevél átadása és  eskütétele 
    Elıadó:  Bobál István polgármester(eskütétel) 

   Dr. Katona-Pokorádi Márta HVB elnöke (megbízólevél átadása) 
 

2.) Pénzügyi Bizottság elnökválasztása és bizottsági tagok választása 
    Elıadó:  Bobál István polgármester 
 
3.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
 
4.)Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi munkatervének megtárgyalása , jóváhagyása          
    Elıadó:  Bobál István polgármester 
 
5) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2009. (…).sz. rendelete A közüzemi 

vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz 2009.évi hatósági árának megállapításáról 
     Elıadó:  Bobál István polgármester 
 
6.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2009. (…).sz. rendelete a  2009.évi  

közüzemi csatornamő használatáért fizetendı hatósági ár megállapításáról 
     Elıadó:  Bobál István polgármester 
 
7) Mővelıdési Ház 2008.évi beszámolója 
     Elıadó: Gedei Tiborné mb. mőv.ház vezetı 
 
8) Mővelıdési Ház 2009.évi munkatervének megtárgyalása, jóváhagyása 
     Elıadó: Gedei Tiborné mb. mőv.ház vezetı 
 
9.) A TIK-bıl (tanítási idıkeret) levonható tevékenységek és azok egy tanévre esı számának meghatározása 
     Elıadó:  Bobál István polgármester 
 



10.) Penta Általános Építıipari Kft-vel vállalkozási szerzıdés megkötése a Hévízgyörk, Temetı utcai útburkolat 
és vízelvezetı árok felújítási munkák teljes körő kivitelezésére 

     Elıadó:  Bobál István polgármester 
 
11.) Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. pályázat  

a.) Megállapodás jóváhagyása Galga-menti Víziközmő Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás 
létrehozására 
b) Galga-menti Víziközmő Beruházást Lebonyolító és Üzemeltetı Társulás Alapító Okiratának jóváhagyása 
Elıadó:  Bobál István polgármester 

 
12.) Egyebek 
 
Bobál István:  Javaslom a napirendek módosítását: A 11.) Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-
0040.sz. pályázat  c. napirendi pont tárgyalását vegyük le, az anyagot megvizsgáltuk, 
pontosításra szorul, ezért nincs módunk ezt korrekt módon tárgyalni.   Javaslom, a 
következıket vegyük fel napirendi pontként: 

11) Hévízgyörki Hírmondó hirdetési díjai 
12) Hévízgyörk történetének megírása 
13) KMOP-3.3.1/B- 2008-0007 JELŐ „Hévízgyörk belterületi vízelvezetésének rendezése „ 
címő  pályázat önrésze 
14.) Egyebek 

Bazan Tibor: A felszíni csapadékvíz-elvezetési napirendi pontot melyik bizottság tárgyalta? 
Bobál István: Tárgyalta mindegyik bizottság, az önrész pontosítását kell most 
megtárgyalnunk.  
Szovics Mihály: Módosító javaslatom van: mit tartalmaz ez a tervezet? Nem sok mindent 
tudunk errıl a tervrıl. A 37MFt-ról az önrészhez való hozzájárulás tisztázását vegyük fel 
napirendi pontként. 
Bobál István: Aki egyetért a polgármester által javasolt módosító napirendi pontokkal, 
kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a 
polgármester által javasolt módosító napirendi pontokat. 
 
Bobál István: Aki egyetért Szovics Mihály képviselı által javasolt módosító napirendi 
ponttal, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadja el 
Szovics Mihály  által javasolt módosító napirendi pontot. 
 
 
1.) Ifj.Petı Ferenc Hévízgyörk, Ady E.u.27. képviselı részére megbízólevél átadása és  eskütétele 
 
Dr. Katona-Pokorádi Márta HVB elnöke: Tájékoztatom a testületet arról, hogy Rajkó Gábor 
képviselı lemondott. 2008. december 16-án intézte a következı levelet. – A levél felolvasásra kerül: 
„Tájékoztatom a tisztelt képviselı-testületet és polgármester urat, hogy a mai nappal benyújtom 
lemondásomat. További munkájukhoz sok sikert kívánok.” -  A hatályos jogszabályok értelmében a 
listán szereplı következı jelölt ifj.Petı Ferenc volt. İ 2008. dec.18-án a következı levelet intézte a 
jegyzı asszonyhoz. – A levél felolvasásra kerül : „A mai napon tájékoztatott, hogy Rajkó Gábor 
képviselıi mandátumáról lemondott. A 2006. október 1-jei képviselı választás eredménye alapján a 
soron következı képviselı én vagyok. Kijelentem, hogy a Hévízgyörk község önkormányzat képviselı-
testületében a képviselıi mandátumot elfogadom”-. Ezt követıen ifj. Petı Ferenc telefonon rövid úton 
tájékoztatta a jegyzı asszonyt, hogy mégsem fogadja el a képviselıi tisztséget, viszont ezt írásban nem 
hajlandó megerısíteni. A jogszabályok szerint viszont kizárólag írásban fogadható el. Ennek 
értelmében a HVB rendkívüli ülést tartott, ahová ifj.Petı Ferencet is meghívtuk, jelen is volt. İ a 



következıket nyilatkozta: „ A jelölt-listán a sorrendben elfoglalt helyemrıl írásban nem mondok 
le,azonban a holnapi testületi ülésen elıreláthatólag megjelenni  nem fogok.” Ez annyit jelent, hogy 
most nincs jelen, esküt nem tud tenni. A bizottságunknak döntést állásfoglalást szükséges hozni,  hogy 
ebben az esetben milyen eljárás szükséges és alkalmazandó. Ezt rövid úton megtesszük. Budapest 
fıjegyzıjével a tegnapi nap folyamán felvettem a kapcsolatot, az ı instrukciói alapján fogjuk követni 
az eljárást.  
Bobál István: Köszönjük a tájékoztatót, tudomásul vesszük.  
 
2.) Pénzügyi Bizottság elnökválasztása és bizottsági tagok választása 
Bobál István: Rajkó Gábor PEB elnök is volt, így PEB elnököt szükséges választanunk. Javaslom a 
PEB elnökének Benkó László képviselıt. Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
1/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete  - Rajkó Gábor Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
elnökének képviselıi tisztségrıl történı lemondása miatt - a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökének 
Benkó László képviselıt választja meg. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal. 
 
Bobál István: Miután Benkó László a PEB tagja volt, ezért helyére javaslom a PEB tagjának Fercsik 
Tibor képviselıt. Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
2/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete – Benkó László Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
volt tagja helyére - a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjának Fercsik Tibor képviselıt választja meg. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal. 
 
3.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
Bobál István: A község 340MFt-ot nyert el vissza nem térítendı támogatásként a belterületi  
csapadékvíz elvezetésére. Komoly problémákat okozott az idıjárás. Ez óriási eredmény, komoly 
fejlesztés indulhat meg. Köszönöm azoknak, akik ebben részt vettek. Két közbeszerzési eljárást 
bonyolítottunk le, egyik még folyamatban van. Az egyik a hulladékszállítás közbeszerzési eljárása, a 
másik a csere-erdısítésé. Ezek is olyan feladatok, amelyek többletfeladatot rónak ránk. Két pályázat is 
beadásra került, a tájház és a piacpályázat.  Komoly többletmunkát adott az önkormányzatnak.  
Bazan Tibor: Az elızı napirendi ponthoz kapcsolódva, szeretném megköszönni Rajkó Gábor eddigi 
áldozatos munkáját,  az újonnan megválasztott PEB elnökének és tagjának, Benkó Lászlónak és 
Fercsik Tibornak pedig erıt, egészséget, kitartást kívánok.  
 
4.)Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi munkatervének megtárgyalása , jóváhagyása          
Bobál István: 2008-ban volt javaslat, hogy minden hónap utolsó keddjén tartsunk ülést, 
közmeghallgatás hónapjában ne legyen ülés, ennek szellemében készítettük el a munkatervet. A 
bizottságok megtárgyalták. 
Bazan Tibor: Örömmel vettem ezt, ez már elıbb is általam javasoltak között szerepelt. Munkatervet 
elfogadom. 
Bobál István: Eddig is volt munkatervünk, eddig is tervezhetıek voltak az ülések. Aki egyetért az 
elıterjesztéssel, az OKB javaslatával kiegészítve, kézfeltartással jelezze: 



 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
3/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat 
2009. évi munkatervét. Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján az alábbiakkal egészíti ki: 
2009. Október: - Mezıırök és közhasznú munkások 2009. I.félévi munkájukról beszámoló 
                         - „Hévízgyörki Nyár” beszámolója 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
5) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I.28)sz. rendelete A közüzemi 

vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz 2009.évi hatósági árának megállapításáról 
Bobál István: A viziközmő ülésén megvitattuk, jól kidolgozott anyagot tártak elénk, 
köszönetet mondok, hogy 2008-ban az Erdély utcában sikerült megoldani a problémát.  
Köszönöm az ott lakók türelmét. Átadom a szót a kft. igazgatójának. 
Ritecz György Galgamenti Viziközmő Kft. ügyv.igazgatója: - Ismerteti az elıterjesztést. - 
Bazan Tibor: Az infláció mértékével megegyezı áremelés elfogadható, munkájukat 
megköszönöm. 
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze: 

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja: 

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2009. (I.28.)  sz. rendelete 
 

A VÍZDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.sz. tv. módosításáról szóló 1993.évi CIV.sz. 
tv. 10.§.(1)bek.  alapján a Galga menti önkormányzatok közös tulajdonában és a Galgamenti 
Viziközmő Kft. üzemeltetésében lévı közüzemi vízmőbıl szolgáltatott víz díját a képviselı-
testület az alábbiak szerint állapítja meg: 

1.§. 
 

A vízfogyasztók által fizetendı tényleges díjak: 
 - lakossági vízdíj :         6 m3 /2 hó mennyiségig          195 Ft/m3  + ÁFA 
             6 m3 /2 hó mennyiség felett          245 Ft/m3  + ÁFA 
 - közületi vízdíj:                         315 Ft/m3  + ÁFA 
 

2.§. 
E rendelet 2009. január 1-jén  lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 14/2007. (XII.19)sz. rendelet. 
   
 
6.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2009.(I.28.) rendelete a  

2009.évi  közüzemi csatornamő használatáért fizetendı hatósági ár megállapításáról 
 

Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze: 
 

A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja: 
 



HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2009..(I. 28.) sz.rendelete 
 

A KÖZÜZEMI CSATORNAM Ő HASZNÁLATI DÍJÁNAK  
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.sz. tv. módosításáról szóló 1993.évi CIV.sz. 
tv. 10.§.(1)bek.  alapján alapján a Galga menti önkormányzatok közös tulajdonában és a 
Galgamenti Viziközmő Kft. üzemeltetésében lévı csatornamő használati díját a képviselı-
testület az alábbiak szerint állapítja meg 2009. január 1-jétıl.: 
 

1.§. 
Csatorna díjak: 
 - lakossági csatornadíj :                       194 Ft/m3+   ÁFA     
 - közületi csatornadíj:      260 Ft/m3+   ÁFA   
           
Ürítési díjak: 
 
 egységesen:     500  +   ÁFA Ft/m3   
 

2.§. 
E rendelet 2009. január 1. napján  lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 15/2007.(XII.19.).)sz. rendelet. 
 
  Bobál István sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  polgármester               jegyzı 
 
 
7) Mővelıdési Ház 2008.évi beszámolója 
Bobál István: A program tavaly kibıvült a „Hévízgyörki Nyár”-ral. Nagy sikert aratott a 
községben és a környezı településeken. 2008-ban olyan szüreti felvonulás volt, hogy a 
környékben nem volt ilyen.  
Gedei Tiborné: Képekben próbáltam illusztrálni a nagyobb rendezvényeket. 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
4/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Mővelıdési Ház 2008.évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gedei Tiborné mőv.h.vez. 
Határidı: azonnal 
 
8) Mővelıdési Ház 2009.évi munkatervének megtárgyalása, jóváhagyása 
Bobál István: 2009-ben módosítani fogja munkánkat a mőv.ház pályázati rekonstrukciója, 
reményeink szerint már 2009-ben foglalkozhatunk ezzel. Aki egyetért az elıterjesztéssel, 



kézfeltartással jelezze: 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
5/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Mővelıdési Ház 2009.évi munkatervét. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gedei Tiborné mőv.h.vez. 
Határidı: azonnal 
 
9.) A TIK-bıl (tanítási idıkeret) levonható tevékenységek és azok egy tanévre esı számának 
meghatározása 
Bobál István: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra 
javasolja. Ezzel foglalkoznunk kell, pedagógusok hivatalos elfoglaltságukat végezhetik, úgy, 
hogy közben nem tanítanak, és ez levonható a tanításiidı-keretbıl. Ez törvényi lehetıség. Aki 
egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
6/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Közoktatásról szóló többször 
módosított 1993.évi LXXIX.tv. az alábbiak szerint szabályozza a Túlóra idıelszámolási 
keretbıl levonható pedagógusi tevékenységek körét. A szabályozás elıször a 2009. január 5-i 
határidıvel elkészítendı változóbér jelentés esetében alkalmazható. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 
Határidı: azonnal 
 
10.) Penta Általános Építıipari Kft-vel vállalkozási szerzıdés megkötése a Hévízgyörk, 
Temetı utcai útburkolat és vízelvezetı árok felújítási munkák teljes körő kivitelezésére 
Bobál István: Ez is 2008-as pályázat volt, 2009. elsı beruházása lesz. Meg kell kötnünk a 
szerzıdést, el kell kezdenünk a munkát.  
Bazan Tibor: Volt-e más pályázó? Mi alapján lett eldöntve? 
Fercsik Tibor.: 3 ajánlat lett bekérve, 2 ajánlat érkezett, a bizottság a kedvezıbb ajánlatot 
javasolja elfogadni. 
Bobál István Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
7/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Bobál István polgármestert 
a Penta Általános Építıipari Kft-vel a vállalkozási szerzıdés megkötésére, a Hévízgyörk, 
Temetı utcai útburkolat és vízelvezetı árok felújítási munkák teljes körő kivitelezésére. 
Összesen nettó:   5.133.350.- Forint +ÁFA 
ÁFA 20 %    1.026.670,- Ft 
Mindösszesen bruttó  6.160.020,- Forint 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 



 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidı: azonnal 
 
 
12) Hévízgyörki Hírmondó hirdetési díjai 
Bobál István: Javaslat érkezett, hogy az eddigi díjak a mai piaci árérték viszonyokat már nem 
tükrözik. 
Fercsik Tibor:  A Fejlesztési bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, az újság szerkesztıje a 
bizottság tagja, megnézte a környezı díjakat, javasolja ezt  megállapítani, ez az összeg 
helyénvaló lehet.  
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
8/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Hévízgyörki Hírmondó hirdetési 
díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Hát  1/1 oldal = 30.000.-Ft + ÁFA 
Belsı  1/1 oldal = 20.000.-Ft+ ÁFA 

1/2 oldal = 10.000.-Ft+ ÁFA 
1/4 oldal =   5.000.-Ft+ ÁFA 
1/8 oldal =   2.500.-Ft+ ÁFA 
1/16 oldal=  1.250.-Ft+ ÁFA 

 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Gedei Tiborné mőv.h.vezetı 
Határidı: azonnal 
 
13) Hévízgyörk történetének megírása 
Bobál István: Hévízgyörk történetét az elızı testület megíratta Dr. Dombóvári Antal tanár 
úrral, nagyon szép könyvet írt, amelyet az akkori testület ki is fizetett, a kézirat rendelkezésre 
áll. Értékes, komoly kutatómunka. Viszont az akkori testület sem látta olvasmányosnak, 
idısebbeknek, hagyományainkat nem olyan szinten mutatja be, ami egy átlagos embernek 
való, ezért nem nyomtatták ki. Környezı településeink már kiadták a saját könyveiket. 
Hévízgyörk is megérdemli ezt. Hévízgyörkön él Fercsik Mihály újságíró, legtöbb 
ismeretanyaggal, tapasztalatokkal rendelkezik. Amikor felkértem erre, nagy örömmel mondta, 
hogy találkozott a gondolatunk, mert ha ez a felkérés nem érkezik meg, akkor ezt a könyvet 
megírja a családjának. Vitassuk ezt meg, beszéljünk róla, és adjuk ki ezt a könyvet. A könyv 
kiadására nagy valószínőséggel tudunk pályázati pénzeket szerezni a Leaderen belül.  
Szovics Mihály: Tartalmas, megfelelı könyvanyag. Annak idejében nem a minısége miatt 
nem lett kiadva, hanem anyagi okok miatt. 
Bobál István: Bankó Miklósné tanár is mondta, hogy a kézirat nem olvasmányos. Dombóvári 
tanár úr könyve nem fog elveszni, mert kinyomtatjuk pár példányban, a Petıfi Múzeum, a 
Hévízgyörki könyvtár számára, elektronikus formában a honlapra. Amikor kinyomtatjuk a 
könyvet, a testületet megkérdezem, egyetért-e vele, hogy a 2010-es naptárral együtt egy ilyen 
könyvvel kedveskedünk minden családnak. 
Bazan Tibor: Dombóvári Antalnak már ki lett fizetve egy összeg, megkeresték-e, hogy 
olvashatóbb formában, kisebb terjedelemben elkészítené-e a könyvet, mivel ı már kapott 



díjazást ezért.  
Bobál István: Nem kerestem meg, mivel ha van helyi gyökerekkel rendelkezı hévízgyörki 
író, semmi okát nem találom abban, hogy keressük meg. Abban, hogy ı megkapta érte az 
összeget, és a doktori disszertációjából kiszemelt dolgokat, és 757eFt-ot fizettünk ki a 
könyvért. Ez a könyv olyan lenne, hogy minden intézmény, a település vezetısége, a sportkör, 
a mővelıdési ház egészen a II.világháborútól kezdve minden benne lenne.  
Szovics Mihály: Ez is kb. hatszázegynéhány ezer forintért lesz megíratva. Ez még csak 
könyvanyag, ebbıl még mindig nem könyv lesz.  
Bobál István: Ugyanaz, mint amit a Dombóvári úr megcsinált 757eFt-ért, így gondolom én, 
de természetesen még nincs döntést,  a testület dönti el.  Ez a kéziratnak az elkészítése lenne, 
utána döntés születik, hogy hány ezer példányt akarunk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
minden vállalkozást szeretnénk megkeresni, hogy amely vállalkozás be akar kerülni ebbe a 
könyvbe, hogy az utókor számára megörökített legyen, egy 5-10eFt-os támogatási összegben 
gondolkodok, 5000.-Ft támogatás ellenértékeként benne lenne a könyvben a vállalkozása, a 
másik 5000.-Ft-ért 3 könyvet kapna. Késıbb igény szerint lehetne nyomtatni, azt meg lehetne 
vásárolni. Ha nem nyerünk támogatási pénzt, a szponzori támogatásokkal még ez a 632eFt is 
megtérülne, az önkormányzatnak nagy valószínőséggel nem kerülne egyetlen fillérjébe sem a 
megjelenítés. 
Dr. Sápi Attila : Ha a hévízgyörki vállalkozó fizet érte, akkor bekerül a könyvbe? 
Bobál István: Ez lenne beleírva: ennek a kötetnek a megjelenését támogatta….vállalkozás.  
Dr. Sápi Attila : Népszerőbb formában jelenjen meg, mint amit Dombóvári Antal megírt? 
Bobál István: Pl. a Sportklubb közelíti 100 éves történelmét, róluk sem jelent még meg 
könyv, belekerül a mőv.ház, önkormányzat, tanácsi rendszer. 
Bazan Tibor: Módosító javaslatom van, mielıtt megköttetik ez a megbízási szerzıdés, elıtte 
polgármester úr keresse fel Dombóvári Antalt, hajlandó-e olvashatóbb, rövidebb formában 
megírni ezt, természetesen nem díjazás fejében. 
Bobál István: Én a magam részérıl ezt nem támogatom. Aki egyetért Bazan Tibor módosító 
indítványával, kézfeltartással jelezze: 
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
9/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete nem fogadja el Bazan Tibor módosító 
indítványát az ügyben, hogy az önkormányzat keresse fel Dombóvári Antalt a község 
történetének rövidített formában való megírásával. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
Bobál István: Aki az elıterjesztéssel ért egyet, kézfeltartással jelezze: 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
10/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Bobál István polgármestert, 
hogy kössön megbízási szerzıdést Fercsik Mihály újságíróval (Hévízgyörk, Templom tér 11.sz.) 
Hévízgyörk helytörténetének megírására.  
Az önkormányzat 632.000.-Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetésében a munka díjazására. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 



 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidı: azonnal 
 
 
14) KMOP-3.3.1/B- 2008-0007 JELŐ „Hévízgyörk belterületi vízelvezetésének rendezése „ 
címő  pályázat önrésze 
Bobál István:  A végösszeg után lehet a 10%-os önrészt pontosan meghatározni. A szerzıdés 
megkötéséhez a pontos önrész meghatározása szükséges a testület által. Nem hiszem, hogy 
amit a testület megszavazott, arról ma itt vitát kellene nyitni. Mielıtt elindul a munka, 
széleskörő tájékoztatást fogunk tartani a lakosság körében. 377694eFt-os munkára elnyertünk 
339MFt-ot, ehhez a 10 %-os önrészt kell hozzátennünk.  A 18 Mft-ot nem költöttük el, amit 
megkaptunk a csatornaberuházótól, ezt most mi betehetjük az önrészbe. Kérem, felelısséggel, 
megfontoltsággal fogadjuk el.  
Szovics Mihály:Gratulálok, örülök neki. ……………..(a felvétel minısége rossz.) …, hogy ı 
úgy tudja, hogy csak a katolikus templomig lesz kerékpárút. 
Bobál István: Minden önkormányzat szeretne kerékpárutat. A pályázat ad lehetıséget, hogy 
nyomvonalát most építsük ki. Ez lehetıség ebben, döntés nincs. Az is lehetıség, hogy a 
Bitter-közbe felvisszük a kerékpárutat a Vörösmarty utcába, a Gohér-benzinkútig. Lehetıség 
az is, hogy szakaszokban építsük ki. A tervek azt tartalmazzák, hogy vegyes rendszerő 
vízelvetés lesz a községben. Lesznek olyan helyek, ahol teljesen fedettek lesznek az árkok, 
sok árok lesz, ami nyitott és teljesen burkolt, és lesznek olyanok, ami nyitottak és 
burkolatlanok, de teljesen ki lesz alakítva a vízelvezetés nyomvonala. Kerékpárútra nincs még 
elkötelezettségünk, ezt csak széles körő lakossági megkérdezéssel és testületi határozattal 
tudok és javaslok is megtenni. Akármikor kimentünk, amikor nagy csapadék volt, többen 
panaszkodtak, sok helyen állt a víz, nem tudott elfolyni. Akik eddig jelezték, örültek ennek a 
pályázatnak. 
Szovics Mihály: Tehát nincs olyan elfogadott terv, ami ehhez kötne minket?  
Bobál István: Nem volt még olyan terv, amirıl a testület nem tud.  
Bazan Tibor: A lakosság véleménye fontos dolog, de a pályázati kiírásban ami szerepel, a 
pénznek az odaítélése után, ettıl fontosabb. Természetesen kérdezzük meg a lakosságot a 
kerékpárútról, ha benne van a pályázatban, de ha ebben nincs benne a pályázati kiírásban, a 
terveket azért szerettem volna megnézni, de úgy látszik, hogy a demokráciába nem fér bele, 
hogy az alpolgármester a lefénymásolt terveket otthon megkapja, ettıl függetlenül én 
támogatom az önrész megemelését. Elsısorban annak kell megfelelni, ami a pályázati 
kiírásban szerepel.  
Bobál István: A kerékpárút ügye sosem volt a pályázatban, mi azt mondtuk, hogy megteremti 
a lehetıséget a kerékpárút kialakítására. A demokráciába sok minden belefér, de A3-tól 
nagyobb mérető terveket lefénymásolni, mert az alpolgármesternek nincs ideje, hogy bejöjjön, 
az a demokráciába nem fér bele. Ha alpolgármester úr be tud jönni a hivatalba napjában 2x., 
3x, akkor odakéri a terveket a mőszakistól, kiteríti az asztalomra, átnézi. Mindenki számára 
nyitott a hivatal, mindenki bejöhet megnézni mindent. Továbbra is gyere be, nézd meg a 
terveket, a lakosságot lehet tájékoztatni. Továbbra is a demokrácia szerint mőködünk. A 
tervdokumentáció kb. 25 kg-nyi anyag. Továbbra sem engedem, hogy ennyi anyagot 
lefénymásoljanak.  
Bazan Tibor: A demokráciába néhány esetben az fér bele, amit a polgármester úr megenged, 
vagy jónak lát. Az baj vagy jó, hogy én hányszor megyek be a hivatalba. Ameddig választott 
tisztségviselı vagyok annyiszor megyek be ezután is, ahányszor jónak látom. Az írásos anyag, 
ami nem volt 25 kg, a polgármester úrtól azért nem tudtam engedély kérni, mert nem volt 
bent. A módosító indítványt én támogatom a falu érdekében. Fontos, hogy megoldódjon a 
felszíni csapadékvíz-elvezetés.  



Bobál István: Bármikor állok rendelkezésre telefonon, személyesen. Ha itthon vagyok, 
minden betekintést megadunk.  
Dr. Sápi Attila : Gratulálok én is, nagyon fontos ez Hévízgyörkön, kérdezem, hogy ez a mi 
pályázatíró csapatunknak köszönhetı? 40 Mft-tal terheli önkormányzatunk költségvetését. A 
kötvénykibocsátás pont az ilyen nagyobb kiadások finanszírozására lett felvéve, ezek fontos 
beruházások, de ez nem oldja meg ezt a 40Mft-os mínuszt. Szeretnék már látni olyan 
beruházásokat, amelyek pénzt hoznak.  
Bobál István: Az elsı intézkedésem az volt, mikor megjött a levél, hogy minden 
képviselıtársamat felhívtam, együtt örüljünk. Igen, ezek nem megtérülı beruházások, a 
megtérülı beruházásokra a kötvénybıl még marad pénzünk, hogy azokat el tudjuk indítani. 
2009. nyarán reméljük már lesz ilyen beruházás. Most volt lehetıségünk a csapadékvíz-
elvezetési pályázatra. 350Mft-ért bocsátottunk ki kötvényt, ebbıl már 340Mft visszajött a 
településnek. Ez a döntés nagyon jó döntés volt. Terveink szerint 2009. végére egyensúlyt 
akarunk megteremteni, úgy, hogy a kötvénypénzünkbıl nagyon kevés fogyjon el.   
Dr. Sápi Attila : Polgármester úr azt mondta, hogy 340MFt már visszajött. Ezt a pénzt nem 
költhetjük a kötvényre. A 356Mft kb 500Mft lesz, amit vissza kell fizetnünk. 
Bobál István: De visszajött a településnek 340Mft. Nem jutottunk volna a 340Mft-os vissza 
nem térítendı támogatáshoz, ha kötvényt nem bocsátunk ki. Ez egyértelmő, hogy a kötvényre 
nem fordíthatom, kizárólag a beruházásra.  
Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze: 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
11/2009.(01.27.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
Hévízgyörk  Önkormányzat  Képviselı-testülete 2009. évi költségvetésében a felhalmozási 
kiadások között biztosítja  az elnyert KMOP-3.3.1/B- 2008-0007 JELŐ „Hévízgyörk 
belterületi vízelvezetésének rendezése „ címő  pályázat önrészét, amelynek összege: 
 37.770.000- Ft.  
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidı: azonnal 
 
15.) Egyebek 
 
Fercsik Tibor: Bobál Zoltán jelezte, hogy a község internetes oldalának kezelésére a 
szerzıdés dec.31-vel lejárt. Aki eddig csinálta, idén nem tudja vállalni, erre 10-15eFt-os 
összeget kell szánni, hogy továbbra is ellássa valaki ezt. Javasolta, hogy a Proventura Duo Bt 
összegét ennyivel megemelni, és ık kifizetik azt az embert, aki ezt végzi. FPB ülésen szó volt 
az iskola  főtéskorszerősítésrıl, ez kb. 20Mft-os beruházás, Bobál Zoltán azt mondta, hogy 
márciusban erre lesz pályázati lehetıség, ennek a meglévı főtéskorszerősítési terveit 
aktualizáljuk, és az engedélyeket készíttessük el addig. Nyárfás telkek interneten való 
meghirdetése folyamatban van.  
Bobál István: Honlap szerzıdéskötésre várok javaslatokat. A Peb ezt meg fogja tárgyalni. 
Ugyanez vonatkozik a főtéskorszerősítésre. Kiegészítem: a jelenlegi 5.1. pályázat fog 
továbbmenni, tervezik az önrész csökkentését, 70-30 arányban. A nyárfás telkek meghirdetése 
el fog kezdıdni, április végéig kísérletezünk azzal, hogy magunk próbáljuk a telkeket hirdetni.  
Szovics Mihály: A honlapszerkesztés kb. 10eFt lenne.  
Fercsik Tibor: Az FPB ülésen szó volt, hogy érdemes lenne nevet választani a nyárfás 
területnek.  



Szovics Mihály: Véleményem szerint Erdı térnek nevezhetnénk. A bizottsági ülésen is szóba 
jött. 
Bobál István: Egyetértek ezzel. Legyen még javaslat, februárban elfogadjuk. 
Bazan Tibor: Február 16-i ülés, nem az utolsó kedd, költségvetés tervezés idıszakában 
vagyunk. Kérem polgármester urat, hogy a február 16-i ülésre írásos beszámolót készítsen 
minden képviselınek, hogy polgármester úrnak a pénzügyi keretei milyen összegben kerültek 
felhasználásra. Alpolgármesteri tiszteletdíjról alpolgármester úrral lemondtunk, 2009. 
januárjától a tiszteletdíjam minden hónapban az általam meghatározott civil szervezet 
számára kerüljön átutalásra.  A januári tiszteletdíjamat az ökumenikus imahétre szeretném 
fordítani.  
Bobál István: Máris felborult az utolsó kedden tartandó ülés, a törvények úgy mőködnek, 
hogy bizonyos határidık vannak. Lesznek olyan ülések, amelyek nem tudnak úgy mőködni, 
hogy utolsó kedden legyen. Tiszteletdíjról: ha lemondasz róla, és te határozod meg, akkor ezt 
nem lehet utalni, hanem fel kell venni, és szíved joga annak a részét odaadni. Ha azt akarod, 
hogy lemondjál a tiszteletdíjadról, mint annak idején, akkor a testület dönti el, egyetért-e vele, 
hova akarod.  
Bazan Tibor: Akkor a testület határozzon, mi legyen az összeggel. Minden hónap utolsó 
keddjével kapcsolatban, ezeket a határidıket a törvény írja elı, de a törvény nem írja elı, 
hogy ma nem fogadhattuk volna el a költségvetést.  
Bobál István: Február 16-ig készítsd elı, mi legyen az összeggel, hova kéred utalni a teljes 
összeget, errıl szavazni fogunk febr.16-án. Jól tudjuk, hogy az ország költségvetését nem rég 
fogadták el harmadjára, akkor felelısségteljesen nem várhatom el az apparátustól, hogy 
jan.27-i ülésre készüljön el, hisz nem voltak sarokszámok. Sajnos csúszással vannak a 
törvényességgel a parlamentben. Ez tılünk független, hogy január 27-én nem tudjuk 
ideterjeszteni a testület elé.  
Ha más hozzászólás nincs, az ülést ezennel bezárom. 
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