JEGYZİKÖNYV
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. június 18-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében.
Jelen vannak: Bobál István polgármester
Benkó László
Csoma István
Kovácsné Toldi Ildikó
Ifj. Petı Ferenc
Pintér Sándor
Pintér Tiborné
Dr. Sápi Attila
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 pontokat:
Napirendi pont:
1./ Hévízgyörk Felsıhomok – Szabadidı - Rekreációs terület fejlesztési lehetıségei és korlátai
Elıadó: Bobál István polgármester
Holényi Magdolna vezetı településrendezı tervezı
2./ Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009. (…)sz. rendelete változtatási
tilalom elrendelésérıl
Elıadó: Bobál István polgármester
Holényi Magdolna tervezı
3./ Petıfi S.Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése pályázat
benyújtása (KEOP-2009-5.3.0/A.)
Elıadó: Bobál István polgármester
4/ A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetésének finanszírozási problémája
Elıadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
5./ Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı –testületének ../2009.(VI.19.) sz. rendelete Az
élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról
Elıadó: Bobál István polgármester
6/ A 71/2009.(V.26.) sz határozat módosítása
Elıadó: Bobál István polgármester

Bobál István: Javaslom, hogy a napirendi pont számozásokat változtassuk, mivel az 1.pontot
meghallgattuk ülés elıtt. 6. napirendi pontként az Egyebekben tárgyaljuk meg Gódor Ferenc
aszódi rendırırs ırsparancsnok kérelmét.

A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1./ Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2009. (VI.19.)sz. rendelete
változtatási tilalom elrendelésérıl
- Pintér Sándor képviselı megérkezik az ülésre.Bobál István: Rövid képet adott Holényi Magdolna tervezı arról, mi indokolja a változási tilalom elrendelését.
Holényi Magdolna tervezı: A gyümölcsöst nem lehet a terület tengelyében feltárni a fıútról, mert építészeti terveztetés folyik
és közmővesítés 3 parcellán. Fel kell venni velük a kapcsolatot.
Bobál István: Megkérem Csoma Istvánt, mondja el, mi történik a gyümölcsösben az építkezésekkel, ebben az aszódi hatóság
partner. Külterületrıl jönnek az igények, hogy villany, víz, stb. akkor viszont mi kénytelenek vagyunk úgy szabályozni, hogy
lehessen oda bemenni, építeni.
Csoma István: Holényi Magdolna készített javaslatot a Gyümölcsös hasznosítására. Meg vannak tervezve az utak, amelyekrıl
megközelíthetı. Kiszolgáló út az egyik a Hajnal u. , a másik a Béke utcáról lehet megközelíteni. Ez kevés, középen egy utat
még le kellene hozni a Széchenyi utcánál. Az egyik hévízgyörki lakos megvásárolta az útnak szemben 3-4 ingatlant, 3 %-os
épületet építenének rá, ez keresztülhúzná a számításunkat, hogy ott utat létesítsünk. Felvettem a kapcsolatot velük. Az
önkormányzatnál átbeszéljük a helyzetet. A helyszínen kint volt az aszódi építésügyi hatóság, ı engedélyezi, hogy ráépítsen 3
%-on egy almatárolót, amit lakóház céljára fog használni. Az lenne a változtatási tilalom, hogy ahol jelenleg ilyen parcella van,
hogy oda nem ad ki építési engedélyt a hatóság, csak akkor, ha a mi testületünk is látja.
Pintér Tiborné: Már sok falubeli van, aki ott vett telket.
Bobál István: Azzal még nincs baj, tudnak cserélni, úgy alakítani, hogy nekik nem lesz sérelem. Most még nincs mihez
igazodni. Kimegyünk, és majd sakkozunk, hol van épület, próbáljuk elhúzni a szabályozási tervben lévı utcát.
Pintér Tiborné: A 3 évhez ragaszkodni kell?
Holényi Magdolna: A tilalmat csak 3 évig engedélyezi, nem húzhatja az önkormányzat 10 évig, ez év végére meg lesz, fel
tudjuk oldani.
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletét
alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2009. ( VI.19.)sz. rendelete változtatási tilalom elrendelésérıl

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselıtestülete (továbbiakban: Képviselıtestület) az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21 .§ (1) bek. által biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Képviselıtestület változtatási tilalmat rendel el Hévízgyörk településrendezési feladatainak megvalósítása érdekében. A
változtatási tilalmat a 2. § alatti helyrajzi szám szerint megnevezett ingatlanokra rendeli el, a helyi építési szabályzat, illetve a
szabályozási terv módosításának idıszakára, azok hatálybalépéséig.
2. §
A változtatási tilalom a: 3687, 3771, 03/2 helyrajzi számú névtelen utcák által határolt területre, és 3688, 3689, 3690,
3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706/3,
3706/4, 3706/5, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720,
3721, 3722, 3723, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739,
3740, 3741, 3742, 3743/1, 3743/2, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746/2, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752,
3753, 3754, 3755/1, 3755/2, 3756, 3757, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765/1, 3765/2, 3766/1,
3766/2, 3767, 3768, 3769, 3770. helyrajzi szám alatti ingatlanokra terjed ki.
3. §
A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, kivéve az 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (7)
bekezdésében foglaltak szerinti építési tevékenységeket.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és hatálya fennmarad az adott területekre vonatkozó módosított
szabályozási terv jóváhagyásáig, legfeljebb 3 évig.
Bobál István sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyzı

2./ Petıfi S.Általános Iskola épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése pályázat
benyújtása (KEOP-2009-5.3.0/A.)
Bobál István: Az iskola pályázatot elutasították. A hatóság létrehozott olyan pályázatot, ami
energetikai fejlesztés és közvilágítás korszerősítése. Ha be akarjuk adni a pályázatot, ehhez meg kell
rendelni a terveket, a pályázat beadásának lehetısége folyamatos. Az önrészt nem tudjuk, csak
saccolni tudunk, mert van 30%, 60%, és 70%-os tételek, bonyolult képlettel tudja kiszámolni, mennyi
lesz az önrész. 100 milliós nagyságrendő ez a beruházás. Az önrész a legjobb esetben el tudja érni a 40
Mft-ot. Pályázat tartalma: külsı szigetelés, nyílászáró-csere, födémszigetelés, kazáncsere,
konyhafelújítás, világítás energiatakarékossá tétele.
Lukesné Csábi Ágnes: Egyéb járulékos költségei is vannak, közbeszerzési eljárás, mőszaki
ellenırzés, projektmenedzser.
Bobál István: Elvi döntést kérek tıletek, hogy tovább tudunk-e menni ebben az ügyben. Ez 2010-es
tanévkezdetre elkészülhet.
Kovácsné Toldi Ildikó: Omlik le a vakolat a régi iskolában, parketta jön föl. Tetıtér-beépítés kell
mindenképpen.
Bobál István: Osztályösszevonásokkal meg lehet oldani, vagy délelıtt-délutáni tanítással. Ha sokáig
nem tudunk pályázni, valószínő, ilyen irányba kell menni. Piliscsabán 490Mft-os pályázati pénzt
visszaadtak, ígéret volt, hogy ha ezt az összeget visszaadják, akkor elképzelhetı, hogy az iskolánknak
az eredeti pályázatát ismét lebíráltatják, abból a 270mft-ot megkaphatjuk. De ez bizonytalan.
Ifj.Petı Ferenc: Helyi vállalkozókat kell megkeresni a nyári szünetben, anyagköltség kb. 5Mft volna.
Bobál István: Főtés, szigetelés nélkül mit ér? Kb. annyiba kerülne, mint most a pályázat. Próbáljuk
meg a pályázaton.
Pintér Sándor: A tervek mire elkészülnek, határidık stb, ezt csak 2010-re tudod megcsinálni.
Bobál István: Javaslom, fogadjuk el a pályázatot, fogalmazzuk bele, hogy ha nem nyerünk a
pályázaton, akkor 2010. tanévre biztosítjuk az egy épületben való tanítást.
Tokody Attila Proventura Duo Bt.: Ha külön pályázunk, akkor a hıszigetelésre és nyílászáróra csak
50%-ot lehet elérni. Ha komplex pályázatot adunk be, akkor 30-80%között, durván 65 %-ot lehet
elérni.
Bobál István:Aki egyetért az alábbi módosítással, kézfeltartással jelezze: A pályázatban megjelölt
cél összes tervezett költsége 105.000.000.- Ft. Ha az önkormányzat a pályázaton nem nyer forrást,
akkor vállalja a 2010/2011. tanévkezdésre, hogy biztosítja a feltételeit az egy épületben való
tanításnak. A jelenleg „öregiskolaként” mőködı épületnek az önkormányzat a hasznosítási
lehetıségeit megvizsgálja.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
85/2009.(VI.18.)sz. képviselı-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett – „Hévízgyörk Petıfi
Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése és világítás korszerősítése
támogatására” címmel.
A támogatás céljai: épület külsı hıszigetelése, külsı nyílászárók cseréje, főtéskorszerősítés,
világítás-korszerősítés és konyhatechnológiai fejlesztés.
A pályázat kódszáma: KEOP-2009-5.3.0/A. A pályázatban megjelölt cél összes tervezett
költsége 105.000.000.- Ft. A szükséges saját forrás mértéke legfeljebb 42.000.000.- millió Ft
összegben rendelkezésre áll, a pályázat céljára felhasználható.
Ha az önkormányzat a pályázaton nem nyer forrást, akkor vállalja a 2010/2011. tanévkezdésre, hogy

biztosítja a feltételeit az egy épületben való tanításnak. A jelenleg „öregiskolaként” mőködı épületnek
az önkormányzat a hasznosítási lehetıségeit megvizsgálja.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató
Határidı: azonnal
Bobál István:Aki egyetért azzal, hogy az Inox Therm Kft. árajánlatát elfogadjuk, kézfeltartással
jelezze:
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
86/2009.(VI.18.)sz. képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az Inox Therm Kft
(4400 Nyíregyháza, Lujza u.16.) árajánlatát a Petıfi Sándor Általános Iskola Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás korszerősítése (kód: KEOP-2009-5.3.0/A) c. pályázati munkáira:
Épületgépészeti engedélyes terv
400.000.-Ft+ ÁFA
Konyhatechnológiai engedélyes terv
300.000.-Ft+ ÁFA
Megvalósíthatósági tanulmány készítése
800.000.-Ft + ÁFA
Összesen
1.500.000.-Ft + ÁFA
Teljesítés:
-gépész- és konyhatechnikai tervek -2009.július 10-ig
- megvalósíthatósági tanulmány – az elkészítéshez szükséges összes dokumentum kézhezvételétıl
számított 30 napon belül.
A tervezési díjak (konyha, gépészet) sikeres pályázat, illetve általunk történı kivitelezés esetén a
kivitelezési számla összegébıl jóváíródnak.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
Bobál István:Aki egyetért azzal, hogy a 3C. Bt.árajánlatát elfogadjuk, kézfeltartással jelezze:
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
87/2009.(VI.18.)sz. képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 3C Bt (2100
Gödöllı, Egyetem tér 11/a.) árajánlatát az alábbiak szerint:
A 3C Bt vállalja a pályázatírók által megadott szempontok alapján az elektromos kiviteli tervek
elkészítését, a szükséges adatszolgáltatást, a szükséges ÉMÁSZ egyeztetések lefolytatását a
megbeszélt 2009.06.25-i határidıre. A pályázat eredményétıl függetlenül a munka elvégzése
480.000.-Ft+ ÁFA összeg.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
Bobál István:Aki egyetért azzal, hogy a Profilterv Kft. árajánlatát elfogadjuk, kézfeltartással jelezze:

A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/2009.(VI.18.)sz. képviselı-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Profilterv Kft. (2100
Gödöllı, Városmajor u.8) árajánlatát a Petıfi Sándor Általános Iskola homlokzat- tetıfödém hıszigetelés
és részleges nyílászáró csere építészeti tervezésére tervezıi költségbecsléssel.
Határidı:
Megrendeléstıl számított 10 munkanap
Példányszám:
6 pld.
Tervezési díj:
180.000.- Ft + ÁFA
Fizetési határidı: 8 nap
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal

3/ A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetésének finanszírozási problémája
Bobál
István: A kistérségben 280 fı idıs rászorult ember van. A jelzırendszeres házi
segítségnyújtásra Hévízgyörkön 11 igény van rá.
Pintér Tiborné: A lényege, van egy jelzırendszer, amikor az idıs, beteg rosszul van, Aszódra
bemegy egy hívás, telefonon próbálnak segítséget nyújtani, ha ez nem megy, akkor kijönnek. Jól
mőködı dolog.
Bobál István: Ha nem tudnak kommunikálni, akkor a családot értesítik. Eddig teljesen támogatták,
Hévízgyörknek most 185eFt-ot kellene hozzátenni. Javaslom, ebben az évben vállaljuk be, jövıre ha
még nagyobb terhet ró ránk, újra döntsük el.
Pintér Tiborné: Be fog indulni a házi segítségnyújtás, és akkor sokkal több lesz a normatív
támogatásunk erre is.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze:
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
89/2009.(VI.18.)sz. képviselı-testületi határozat
1./Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén
belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás további ellátását és mőködtetését
megerısíti, azt szükségesnek mondja ki.
A képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai
összegzése, valamint az intézmény mőködtetésével megbízott „gesztor" önkormányzat
megkeresése alapján - figyelemmel az „Intézményfenntartói társulási megállapodás a
szociális
és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására „társulási megállapodásban rögzítettekre az
alábbiakban egyetértését fejezi ki a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány - a 2. sz. mellékletben
rögzített táblázatában foglalt adatok szerint -csökkentése érdekében:
a./ a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık számára - jogszabályi keretek között - a
gesztor önkormányzat által 2009. július 1-tıl helyi rendelettel szabályozott térítési díj
megállapításában, valamint abban, hogy amennyiben a szociális szolgáltatást igénybevevık a térítési
díj megfizetését elmulasztják, azt utólagos elszámolás mellett a gesztor Önkormányzatnak megállapodás alapján - megtéríti a gondozott lakóhelye szerinti Önkormányzat.

a.a/ A térítési díj sávos besorolásával, melynek tervezett mértéke:
a nyugdíjminimum 200 %-a alatt, azaz 57.000,- Ft-ig térítésmentes
- a nyugdíjminimum 200% - 300% között, azaz 57.001,- Ft- 85.500,- Ft között 1.000,- Ft/hó
- a nyugdíjminimum 300 %-a felett, azaz 85.501,- Ft felett 1.500,- Ft/hó
a.b/ A képviselı-testület úgy döntött, Hévízgyörk településen igénylıknek a szociális szolgáltatás
igénybevétele ingyenes, a költségeket önkormányzat magára vállalja.
b./ a normatív állami hozzájárulás és a térítési díj Összegén túl a feladatellátáson még
jelentkezı mőködési hiány Összegét utólagos - éves - elszámolás mellett a negyedévet
követı hó 15 napjáig 2009. július 1.-tıl negyedévente elıre a gesztor önkormányzattal
kötött ráengedményezési megállapodás alapján megfinanszírozza a szociális szolgáltatás
zavartalan ellátása érdekében.
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására
Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: azonnal, 2009. június 17., 2009. július 1., folyamatos
2 / A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ 3.999.820,- Ft
kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson - 2009.
június 30-ig - jelentkezı mőködési hiány
Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP-4.5.2/B-2008-006 jelő
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló
fejlesztésének támogatása" címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt
biztosítja.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: 2009. június 17., 2009. június 30. és folyamatos, illetve e pályázat elnyerésének
idıpontja
4./ Étkezési rendelet
Bobál István: 2009. július 1-jétıl ÁFA változás van.
Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2009.(VI.19.) sz. rendelete
Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról
Hévízgyörk Község Képviselı-testülete az intézményeknél folyó
nyersanyagköltségét és térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg.
1. Nyersanyagnorma:
a; Napi háromszori étkezés esetén:
- óvodás gyermekeknél: 254,-Ft/fı/nap
- iskolás gyermekeknél: 302,-Ft/fı/nap
- étkezésre kötelezetteknél: 302,-Ft/fı/nap
b;Ebéd+Tízórai:
- iskolás gyermekeknél: 257,-Ft/fı/nap

étkeztetés

élelmezési

c; Csak ebéd igénybevétele esetén:
- iskolás gyermekeknél: 197,-Ft/fı/nap
- alkalmazottak: 197,-Ft/fı/nap
- vendégebéd: 263,-Ft/fı/nap
2. Térítési Díj:
a; Napi háromszori étkezés esetén:
- óvodás gyermekeknél: 254,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA= 318,-Ft
- iskolás gyermekeknél: 302,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA = 378,-Ft
- étkezésre kötelezetteknél: 302,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA = 378,-Ft
b;Ebéd+Tízórai:
- iskolás gyermekeknél: 257,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA = 321,-Ft
c; Csak ebéd igénybevétele esetén:
- iskolás gyermekeknél 197,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA = 246,-Ft
- alkalmazottak pedagógusok intézményi dolgozók
197,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA = 246,-Ft
- vendégétkezık: 472,-Ft/fı/nap + 25% ÁFA = 590,-Ft
Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 4/2008(V.07.)sz.
rendelet.
Bobál István sk
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk
Jegyzı

5./ A 71/2009.(V.26.) sz határozat módosítása
Bobál István: Javaslom, módosítsuk a 71/2009.sz. határozatot úgy, hogy a ravatalozó pályázat a

colombarium (urnafal) megépítése nélkül került beadásra a pályázat várható sikere érdekében.
Ha benne tartjuk a határozatban, akkor az esélyünk csökken, mert akkor már fejlesztésnek
minısül.
Csoma István: Megépíthetı a colombárium nem a helyszínen is. Betontömböt kell
legyártatni. Aszódon 6-8Mft-ot vett igénybe egy ilyen.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
90/2009.(VI.18.)sz. képviselı-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 71/2009.(V.26.)sz. képviselıtestületi határozatot utólag módosítja úgy, hogy a ravatalozó pályázat a colombarium (urnafal)
megépítése nélkül került beadásra a pályázat várható sikere érdekében.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal
6.) Egyebek
Bobál István: Kedden-szerdán Erdélyben tettünk látogatást Havadon. Részt vettünk egy
közös testületi ülésen, ahol elfogadták a testvér-települési kapcsolatfelvételt. Az egész

lakosság kb. 1500 fı. A faluünnepünkön kerül aláírásra a testvérvárosi megállapodás.
Faluünnepre mindenkit szeretettel meghívok. A honlap-kezelést javaslom, alakítsuk át. Gódor
Ferenc Aszódi Rendırırs ırsparancsnoka segítséget kért az önkormányzattól. 40-50eFt-os
javításra szorul az autójuk, kéri, hogy valamilyen módon támogassuk, javíttassuk ki az
autóját. Másik kérés a benzincsomag volt, kb 250eFt-ban gondolkodtam, tavaly nem kaptak,
tavaly elıtt kaptak. Sőrőn itt tartózkodnak a településen, jó a kapcsolat velük. Ezt augusztusszeptemberben felhoznánk napirendre.
Pintér Sándor: Vállalhatjuk a javítást.
Bobál István: Megkérdezzük a hévízgyörki vállalkozókat.
A részvételt megköszönöm., az ülést ezennel bezárom.
-kmf-

Bobál István
Polgármester

Pintér Tiborné
Jegyzıkönyv-hitelesítı

Benkó László
jegyzıkönyvhitelesítı

Lukesné Csábi Ágnes
jegyzı

