
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 26-án megtartott  
nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében. 
 
Jelen vannak:    Bobál István polgármester  
  Bazan Tibor 
  Benkó László 
  Csoma István 
  Fercsik Tibor 

   Hajdú Éva 
   Kovácsné Toldi Ildikó 
   Ifj. Petı Ferenc 

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 
12 fı megjelent. A mai ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom  Benkó Lászlót és Pintér 
Tibornét. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pont: 
1./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
 
2./ Fercsik Ágnes OKB tag lemondásának elfogadása, új OKB tag választása, eskü tétele 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
3./ Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2008.évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(III.19 ).sz. 
rendeletének módosításáról 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
4./ Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2008.évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
5./ 2008.évi belsı ellenırzésrıl tájékoztató 
Elıadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 
6./ A települési képviselık tiszteletdíjáról lemondás, elıirányzat felhasználása 

a.)A települési képviselık tiszteletdíjához elıirányzat biztosítása 
Elıadó: Bobál István polgármester 

 
7./ Közbeszerzési Terv megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
8./  Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása és elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 



 
9./ Elıterjesztés kötvény forgalmazói szerzıdés módosításáról 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
10/ Petıfi Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítása, új alapító okirat elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
11./ Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása, új alapító okirat elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
12./ Mővelıdési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása, új alapító okirat elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
13./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása, új alapító okirat elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
14./ Pályázat Hévízgyörk település három közterületi ivóvíz kútjának rekonstrukciója támogatására 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
15./ Pályázat „Hévízgyörk Erdély, Vörösmarty és József Attila utcák felújítása” 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
16./ Hévízgyörk Polgármesteri Hivatal épülete akadálymentesítése a KMOP-2009-4.5.3. pályázati 
lehetıségnek megfelelıen  
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
17./ Petıfi Sándor Általános Iskola épületének akadálymentesítése a KMOP-2009-4.5.3. pályázati 
lehetıségnek megfelelıen  
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
18./ Pályázat Hévízgyörk köztemetı ravatalozójának felújítása, urnafal (colombarium) építése 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
19./ Gyümölcsös és Deák Ferenc utca közvilágítása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
20./ Aszód szennyvíztisztító telep társulási megállapodás módosítása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
21./ Obreczán Barnabás és Obreczán Gábor Hévízgyörk, Ady E.u.142.sz. alatti lakosok telekvásárlási 
ügye 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
22./ Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 2008 évi költségvetési 
beszámolója  és a 2009. évi költségvetése 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
23./ Nyárfás telkek értékesítése  
 a.) Mareco ajánlata 
 b.) Portfolio Plusz Ingatlan Kft.  ajánlata 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
24./ Havad község Testvértelepülés elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 



25./ Környezetvédelmi Program tárgyalása, elfogadása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
26./Egyebek 
 
 
 
Zárt ülés: 

1. Kitüntetési ügyek tárgyalása 
 
Bobál István:  Módosító indítványom van. Javaslom, hogy a 26.napirendi pontban tárgyaljuk 
meg az alábbit:  
26.) Hévízgyörk Felsıhomok (Szılıhegyi terület) 2402-2559; 2561-2709; 2713-2796; 2797/1-
2897; 2900/1-3041; 3041-3171; 3173-3265; 3266-3377; 3376/1-3463; és 3464/1-3555 hrsz 
külterületi (zártkerti) ingatlanok megvételére önkormányzati ajánlat  
Javaslom, hogy a 16. és 17. napirendi pontot egybe tárgyaljuk meg. Javaslom, hogy a 9. 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, mivel a bank kérte ezt.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadja a módosított napirendi 
pontokat. 
 
1./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
Bobál István: A Temetı u. pályázaton elnyert felújítást elvégezte a kivitelezı. A pályázatokkal 
nagyon sok munkálat van. Az iskolapályázat elıkészítése foglalkoztat minket. Beadtuk 2008-ban, 
sajnos nem nyertünk, ezért szét kell bontani, részleteiben beadni. A laktanya gyakorlótérrel 
rendszeresen foglalkozunk. A Nyárfás infrastrukturális beruházási munkaterület  átadása megtörtént. 
Útjavításokat készítjük elı, pályázatokat lehet beadni. Benn van a tájház és a piac pályázatunk.  
Júniusban várhatóan elkezdıdik a munka a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban. Türelmet kérünk a 
lakosságtól.  
 
2./ Fercsik Ágnes OKB tag lemondásának elfogadása, új OKB tag választása, eskü tétele 
Kovácsné Toldi Ildikó: Fercsik Ágnes beadta lemondó levelét. Kustra Hajnalka képviselınek 
jelöltette magát, én megkerestem, elvállalja-e az OKB tagságot. Felterjesztettem az OKB ülésére. Az 
OKB javasolja Kustra Hajnalka Hévízgyörk, Vörösmarty u.94.sz. alatti lakost az OKB külsıs tagjának  
Bobál István:  Fercsik Ágnes eddigi munkáját megköszönjük. Aki elfogadja Fercsik Ágnes 
lemondását az OKB tagságáról, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
58/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete Fercsik Ágnes Oktatási és Kulturális 
Bizottsági tagságáról való lemondását elfogadja. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István:  Aki elfogadja Kustra Hajnalka OKB tagságának megválasztását, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
59/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kustra Hajnalka Hévízgyörk, Vörösmarty 
u.94.sz. lakost megválasztja Oktatási és Kulturális Bizottság külsıs tagjának. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 



Határid ı: azonnal 
 
-Kustra Hajnalka a polgármester elıtt leteszi az esküt.- 
 
3./ Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2008.évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(III.19 ).sz. 
rendeletének módosításáról 
Gólyáné Dudás Edit gazd.vezetı ismerteti az elıterjesztést. 
Benkó László: PEB megtárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
Bobál István: Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja: 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2009.(V.27.) sz. rendelete 

a 3/2008.(III.19) sz.   és az azt módosító 8/2008. (X.01) (Az önkormányzat 2008.évi 
költségvetésérıl) rendelet módosításáról 

 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször 
módosított – 1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló – módosított- 217/1998.(XII.30.) 
Korm.rendeletben foglaltakat – a 3/2008.(III.19)sz. költségvetési rendeletét  és az azt 
módosító 8/2008.(X.01) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 
 
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következı  lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási fıösszegét     763.589 ezer Ft-ban 
 b.) bevételi fıösszegét     763.589 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
2.§. 

 
A költségvetési rendelet 4.§. (1) bekezdés helyébe a következı lép: 

Intézményi mőködési bevételek                                                         65.272  ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei:  135.814 ezer Ft 
Támogatások, támogatásértékő bevételek:  161.888 ezer Ft 
Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                        152  ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                40.284 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       360.179 ezer Ft 

 
3.§. 

A költségvetési rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe a következı lép: 
 
Mőködési kiadások elıirányzata összesen  476.765 ezer Ft  
Ebbıl: 

- személyi jellegő kiadások  176.523 ezer Ft 
- munkaadókat terhelı járulékok  54.031 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  157.446 ezer Ft 
- támogatás, támogatás értékő kiadás    2.510 ezer Ft 
- végleges pénzeszköz átadás  25.957 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       14.288 ezer Ft 
- hitelek nyujtása, törlesztése                                                                   200 ezer Ft 
- finanszírozás kiadásai                                                                       45.810 ezer Ft 

 
4.§ 

A költségvetési rendelet 6. par. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 



 
Felhalmozási kiadások összesen:                                                                      27.547 ezer Ft 
Ebbıl: 
            - intézményi beruházási kiadások                                                         20.302 ezer Ft 

-felhalm..célú pe. átad. államházt. kívülre                                       7.245 ezer Ft   
 

5.§ 
A költségvetési rendelet  9.§.(1) bekezdése a következık szerint módosul. 
A képviselı-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                           -        ezer Ft 
- céltartalékát                                                                                 259.277 ezer Ft 

összegben határozza meg. 
 

6.§. 
 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
   Bobál István sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 
   Polgármester     Jegyzı 
 
4./ Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2008.évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadása 
Gólyáné Dudás Edit gazd.vezetı ismerteti az elıterjesztést. 
Benkó László: PEB megtárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
Bobál István: A vagyonnyilvántartásunk tiszta képet mutat. A vagyonelemek bekerültek, amelyeket 
már a 2006. óta szereztünk, pl. tájház, földterületek, Béke u.38.ingatlan, stb.  
Dr. Sápi Attila : Kötvénybıl mekkora az összeg, amit még fel tudunk használni? 
Gólyáné Dudás Edit:  A beszámoló lényeges eleme az, hogy mennyi a pénzmaradvány. Errıl külön 
határozati javaslat szerepel az elıterjesztésben. A pénzmaradvány a következı célokra kerülne 
felhasználásra: közel 20Mft a 2009.évi költségvetési hiány finanszírozására, 7.835eFt általános 
tartalék növelésére és 230Mft kerül a fejlesztési céltartalékba.  
Bobál István: Látszik, hogy 2008-ban úgy gazdálkodtunk, hogy a hiányolló nem nyílt. A bevételeink 
a kiadásokat tudták kompenzálni. 
Aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja: 

 
HÉVIZGYÖRK ÖNKORMÁNYZAT 

8/2009.SZ.(V.27.) RENDELETE 
A 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL 

 
Hévizgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 
1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2008. évi zárszámadásról a következı rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§. 

A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai 
2.§. 

(1). A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi beszámolóját 
741.487,-eFt bevétellel 
481.960,-eFt kiadással 

fogadja el. 



 
I. Költségvetési bevételek 

3.§. 
A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.sz. melléklet,címenként feladatonként a 3.sz. melléklet, 
ezen belül kiemelt elıirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
II. Költségvetési kiadások 

4.§. 
(1) Az önkormányzat 2008. évi kiadásait jogcímek szerint, mőködési és fejlesztési kiadásokra bontva a 
2.sz. melléklet , míg címenként, feladatonként összevontan a 3.sz. melléklet, míg címenként, 
feladatonként kiemelt elıirányzatokra bontva a 4.sz. melléklet szerint fogadja el. 
(2) A felhalmozási kiadásokat a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselı-testület. 
 
III. Költségvetési létszámkeret teljesítése 

5.§. 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat átlagos statisztikai létszámát 72 fıben állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, feladatainak létszámát a 3.sz. melléklet szerint fogadja 
el. 
 
IV. Pénzmaradvány alakulása, önkormányzat mérlege 

6.§. 
(1) Az önkormányzat 2008.évi helyesbített pénzmaradványát 259.527,-eFt-ban állapítja meg. 
(7.sz.melléklet) 
 
(2) A Képviselı-testület 2008.évi mérlegét jóváhagyja, a mérleg fıösszegét 792.841,-eFt-ban 
határozza meg ( 8.sz.melléklet). 
 
A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a 
helyesbített pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl a rendelet elfogadását követıen az intézményeket 
értesítse. 
 

Bobál István sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
Polgármester      Jegyzı 

 
 
5./ 2008.évi belsı ellenırzésrıl tájékoztató 
Lukesné Csábi Ágnes: A 2008-as belsı ellenırzést az aszódi kistérségi társulással szerzıdést kötı 
Vincent Auditor Kft. látja el. A részletes jelentést a vezetı készítette el, ennek alapján készítettük el az 
összefoglaló jelentést. Több ellenırzés is történt az évben. Az ellenırzések során intézkedési tervet 
kellett készíteni a gazdasági vezetınek, a hiányosságokat megszüntettük, az ellenırzés során büntetı 
szabálysértési kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel. Kérem a 
testületet, fogadja el az elıterjesztést. 
Bobál István: Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
60/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja Hévízgyörk 
Önkormányzat 2008.évi belsı ellenırzési jelentését. 
Felelıs: Bobál István polgármester  
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 
 
6./ A települési képviselık tiszteletdíjáról lemondás, a települési képviselık tiszteletdíjához 



elıirányzat biztosítása 
 
Bobál István: 2009-ben a testület alkotott egy olyan rendeletet, ahol a képviselıket tiszteletdíj illeti 
meg. Olyan, az elején egységesnek tőnı akarat volt, hogy minden képviselı lemond tiszteletdíjáról és 
olyan beruházást eszközölnek, amely maradandó lesz a településünkön. 6 képviselı továbbra is 
emellett voksolt, 3 képviselı nem mond le, ami szíve joga. 30eft a tiszteletdíj havonta.  A lemondó 
képviselıknek bekerül az ún. közös kalapba, ebbıl lesz olyan létesítmény elkészítése, amely a 
késıbbiekben hirdeti ezeket a cselekedeteket. A le nem mondó képviselıknél ez a díj 38.700.-FT.  
Bazan Tibor: Nem vagyok biztos benne, hogy most olyan helyzetben van az önkormányzat, hogy 
most kellene a tiszteletdíjat felvenni. Mindenkinek szíve joga, hogy úgy döntsön a tiszteletdíjról.  
Fercsik Tibor : Most is azt javaslom, hogy töröljük el a tiszteletdíj rendeletet, továbbra se legyen. 
Ifj. Petı Ferenc:  2006-ban amikor indultam, nem mondtam olyat, hogy lemondok a tiszteletdíjamról. 
Én eddig is sokkal támogattam a falut, sportot. Ezután is ilyenekre akarom költeni azt a pénzt.  
Szovics Mihály: Jócselekedet bennem is munkálkodik. Én is megtalálom a módját annak, hogy a 
falunak a többszörösét is visszaszolgáltassam.  
Bobál István: Módosító javaslat van, elıször ezt teszem fel szavazásra. Aki egyetért Fercsik Tibor 
módosító javaslatával, hogy a képviselı-testület által megszavazott tiszteletdíj rendeletet vonjuk 
vissza, kézfeltartással jelezze. 
Lukesné Csábi Ágnes: Ez a rendelet 2009.január 1-jétıl hatályban van, visszamenıleges hatállyal 
kell meghozni ezt a döntést, hogy érvényét veszítse. Minısített többséggel kell meghozni. Ezt a 
napirendi pontot tárgyalta a PEB, ott ez nem merült fel. PEB javasolja - 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodással - elfogadásra. 
Bobál István: Aki azzal egyetért, hogy a tiszteletdíj rendeletet a testület vonja vissza, kézfeltartással 
jelezze. 
 
- A képviselı-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással nem szavazata meg 
Fercsik Tibor módosító javaslatát, miszerint visszavonásra kerüljön a képviselık tiszteletdíjáról 
szóló rendelet. - 
 
Bobál István: Aki egyetért a PEB javaslatával, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
61/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
T i s z t e l e t d í j u k r ó l    l e m o n d ó    k é p v i s e l ı k     
Sorsz. Név Tiszeletdíj  Hónap Összesen  
1. Benkó László 30 000  12 360 000  
2. Fercsík Tibor 30 000  12 360 000  
3. Hajdú Éva Margit 30 000  12 360 000  
4. Kovácsné Toldi Ildikó 30 000  12 360 000  
5. Pintér Sándor 30 000  12 360 000  
6. Pintér Tiborné 30 000  12 360 000  
ÖSSZESEN:    2 160 000  
       
T i s z t e l e t d í j u k r ó l    n e m    l e m  o n d ó    k é p v i s e l ı k     
Sorsz. Név Tiszteletdíj Foglalkoztatói járulék Hóna p Összesen  
1. Petı Ferenc 30 000 8 700 8 309 600  
2. Dr. Sápi Attila 30 000 8 700 12 464 400  
3. Szovics Mihály 30 000 8 700 12 464 400  
ÖSSZESEN:    1 238 400  
       
Az összesen 3.400.000.- Ft elıirányzatot az általános tartalék terhére kell biztosítani.   
A tiszteletdíjukról le nem mondó képviselık díja a személyi juttatások és járulékok elıirányzatát növeli, 
a tiszteletdíjukról lemondó képviselıkre jutó elıirányzat felhasználásáról a képviselı-testület dönt. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 



Határid ı: azonnal 
 
7./ Közbeszerzési Terv megtárgyalása és elfogadása 
 
Fercsik Tibor: FPB ülésen tárgyaltuk, hogy szükségünk lesz erre a tervre, mivel különbözı 
beruházásokkal kapcsolatban közbeszerzést kell kiírnia.  
Bobál István:Ha nincs észrevétel, szavazásra teszem fel az elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
62/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja Hévízgyörk 
Önkormányzatának Közbeszerzési Tervét a melléklet alapján. 
A Közbeszerzési Terv a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 
 
8./  Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása és elfogadása 
Bobál István: Szavazásra teszem fel az elıterjesztés elfogadását. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
63/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja Hévízgyörk 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. A 142/2008 (XII.9.) Kt. határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti. 
A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 
 
9. napirendi pontot zárt ülésen fogja megtárgyalni a képviselı-testület. 
 
10/ Petıfi Sándor Általános Iskola Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetben történı 
elfogadása 
Lukesné Csábi Ágnes: A PEB tárgyalta az elıterjesztést. 2009. június 1-jéig el kell készíteni az 
alapító okiratokat. A törvényben új fogalmakat vezettek be a besorolásra, mőködésre. Az a, pontban 
mellékeltük a módosításokat, a b. pontban az egységes szerkezetbe foglalt változatot. Az államkincstár 
nyilvántartásba veszi. Új szakfeladatrendet is be kell vezetni 2009. szept. 30-ig. 
Kovácsné Toldi Ildikó: 2009. január 1-jétıl változott a vezetıi besorolás. Minden alapító okiratban 
vagylagosan szerepel. Nem mindegy, mert ha az intézményvezetı megbízott, akkor 5 év után elveszíti 
az állását, ha az önkormányzat nem tud felajánlani mást. Ha kinevezett, akkor nem vezetıként 
folytatja a munkáját. 
Lukesné Csábi Ágnes: Az intézményvezetık Hévízgyörkön megbízott vezetık, eszerint fogjuk az 
alapító okiratba feltüntetni. Kinevezésük mellett még saját munkakörüket is ellátják.  
Kovácsné Toldi Ildikó: Minek számít a mővelıdési ház megbízott vezetıje? 
Lukesné Csábi Ágnes: Minden évben a polgármestertıl kapja meg ideiglenesen a megbízását 1 évre. 
A pályázati kiírás folyamatban van. A testület utoljára úgy döntött, hogy még felfüggeszti az eljárást. 
90 napon belül kell megismételni, a pályázatot a polgármester írja ki.  
Bobál István: Tehát 2009. dec.31-ig van megbízva. Négyszer pályáztattuk a mőv.ház vezetıi 
státuszát, utoljára már pályázó sem jelentkezett.  Az IKSZT-vé átalakul a mőv.ház, ezt követıen kell 
kiírni a pályázatot.  
Aki egyetért az iskola alapító okirat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 



A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
64/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
1 Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testülete az Önkormányzat költségvetési 
szerve: Petıfi Sándor Általános Iskola tevékenységét felülvizsgálta és a költségvetési szervek  
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény    7.§ (1) pont,  16.§, valamint 
18.§ (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint sorolta be:  

- a tevékenység jellege szerint közszolgáltató közintézmény 
- a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján önállóan mőködı költségvetési szerv 
- Kiegészítı  és vállalkozási tevékenységet nem, kisegítı tevékenységet  az 

alaptevékenység 10% mértékéig végezhet.   
-     Határidı: azonnal 

                 Felelıs:   polgármester, jegyzı    
2. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  a költségvetési szerv alapító 
okiratának módosítását a 2/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe 
foglelt alapító okiratot a 2/b. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
    Határidı: azonnal 
    Felelıs:    polgármester, jegyzı 
3. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a jegyzıt az 
okiratok Magyar Államkincstárhoz  történı benyújtására. 
    Határidı: 2009.május 31. 
    Felelıs:   jegyzı 
4. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Petıfi Sándor Általános Iskola vezetıjének kinevezése, besorolása és munkaköri leírása 
módosítására az alapító okiratban foglaltaknak megfelelıen. 
    Határidı: 2009. június 30. 
    Felelıs:    polgármester, jegyzı 
5. Hévízgyörk Község  Önkormányzatának Képviselı-testülete szükségesnek tartja  a Petıfi 
Sándor Általános  Iskola szakfeladat-rendjének és  Szervezeti és Mőködési  Szabályzatának 
felülvizsgálatát,  a képviselı-testület elé történı beterjesztését. 
    Határidı: 2009.augusztus 31. 
    Felelıs:    jegyzı 
6. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testület szükségesnek mondja ki a 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı Petıfi Sándor Általános Iskola között létrejött, a 
gazdálkodás kérdéseit szabályozó megállapodás felülvizsgálatát,  jóváhagyásra a képviselı-
testület elé történı beterjesztését.  
    Határidı: 2009.augusztus 31. 
    Felelıs:    jegyzı, gazdasági vezetı, iskolaigazgató 
 
11./ Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetben történı 
elfogadása 
Bobál István: Aki egyetért a Napköziotthonos Óvoda alapító okirat elfogadásával, kézfeltartással 
jelezze. 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
65/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
1.Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testülete az Önkormányzat költségvetési 
szerve: Napköziotthonos Óvoda tevékenységét felülvizsgálta és a költségvetési szervek  
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény  7 §. (1) pont, a 16.§, valamint 
18.§ (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint sorolta be:  

- a tevékenység jellege szerint közszolgáltató közintézmény 
- a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján önállóan mőködı költségvetési szerv 



- kiegészítı, kisegítı, vállalkozási tevékenységet nem végez 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı 

2. Hévízgyörk Község Önkormányzatának képviselı-testülete  a költségvetési szerv alapító 
okiratának módosítását a 3/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot a 3/b. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
      Határidı: azonnal 
       Felelıs:  polgármester, jegyzı  
3. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglelt alapító okirat aláírására, a jegyzıt az 
okiratok Magyar Államkincstárhoz  történı benyújtására. 
     Határidı: 2009. május 31. 
     Felelıs: jegyzı 
4. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Napköziotthonos Óvoda vezetıjének kinevezése, besorolása és munkaköri leírása 
módosítására az alapító okiratban foglaltaknak megfelelıen. 
     Határidı: 2009. június 30. 
     Felelıs: polgármester, jegyzı 
5. Hévízgyörk Község  Önkormányzatának Képviselı-testülete szükségesnek tartja  a  
Napköziotthonos Óvoda  szakfeladat-rendjének és Szervezeti és Mőködési  Szabályzatának 
felülvizsgálatát, a  képviselı-testület elé történı beterjesztését.  
    Határidı: 2009. augusztus 31. 
    Felelıs: jegyzı 
6. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete szükségesnek mondja ki a 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı Napköziotthonos Óvoda között létrejött a 
gazdálkodás kérdéseit szabályozó megállapodás felülvizsgálatát, jóváhagyásra a képviselı-
testület elé történı beterjesztését. 
    Határidı:2009. augusztus 31. 
    Felelıs: jegyzı, gazdasági vezetı, óvodavezetı  
 
 
12./ Mővelıdési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetben történı 
elfogadása 
Bobál István: Aki egyetért a Mővelıdési Ház és Könyvtár alapító okirat elfogadásával, kézfeltartással 
jelezze. 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
66/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
 
1.Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testülete az Önkormányzat költségvetési 
szerve: Mővelıdési Ház és Könyvtár tevékenységét felülvizsgálta és a költségvetési szervek  
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény  7.§.(1) bekezdés, 16.§, valamint 
18.§ (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint sorolta be:  

- a tevékenység jellege szerint közszolgáltató közintézmény 
- a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján önállóan mőködı költségvetési szerv 
- kiegészítı és vállalkozási tevékenységet nem, kisegítı tevékenységet  az 

alaptevékenység 10 %-áig végezhet. 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   polgármester, jegyzı 

2. Hévízgyörk Község Önkormányzatának képviselı-testülete  a költségvetési szerv alapító 
okiratának módosítását a 4/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot a 4/b. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 



      Határidı: azonnal 
      Felelıs: polgármester, jegyzı 
3. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglelt alapító okirat aláírására, a jegyzıt az 
okiratok Magyar Államkincstárhoz  történı benyújtására. 
     Határidı: 2009. május 31. 
      Felelıs:  jegyzı 
4. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a  Mővelıdési ház és Könyvtár vezetıjének kinevezése, besorolása és munkaköri leírása 
módosítására az alapító okiratban foglaltaknak megfelelıen. 
    Határidı: 2009. június 30. 
    Felelıs:   polgármester, jegyzı 
5. Hévízgyörk Község  Önkormányzatának Képviselı-testülete szükségesnek tartja  a  
Mővelıdési ház és Könyvtár  szakfeladat-rendjének és Szervezeti és Mőködési  
Szabályzatának felülvizsgálatát, a módosított alapító okiratnak megfelelı módosítását, a 
képviselı-testület elé történı beterjesztését.  
   Határidı: 2009. augusztus 31. 
    Felelıs:   jegyzı 
6. Hévízgyörk Község Önkormányzat  Képviselı-testülete szükségesnek mondja ki a 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı Mővelıdési Ház és Könyvtár között létrejött, a 
gazdálkodás kérdéseit szabályozó megállapodás felülvizsgálatát, jóváhagyásra a képviselı-
testület elé történı beterjesztését. 
   Határidı: 2009. augusztus 31. 
    Felelıs:  jegyzı, gazdasági vezetı, mővelıdési ház vezetıje 
 
 
 
 
13./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetben történı elfogadása 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
67/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységét felülvizsgálta és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. Törvény  15.§, valamint 18.§(1), továbbá 7.§.(1.) bekezdés értelmében az 
alábbiak szerint sorolta be: 
- a tevékenység jellege szerint közhatalmi költségvetési szerv,  
-a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján önállóan mőködı és gazdálkodó 
-kiegészítı és vállalkozási tevékenységet nem, kisegítı tevékenységet az alaptevékenység 10 
% mértékéig végezhet. 

       költségvetési szerv. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
2.  Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szerv alapító 
okiratának módosítását az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot az 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
3. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a jegyzıt az 
okiratok Magyar Államkincstárhoz történı benyújtására. 
Határidı: 2009. május 31. 



Felelıs: jegyzı 
4. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a jegyzıt a gazdasági 
vezetı kinevezése, besorolása és munkaköri leírása módosítására az alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelıen. 
Határidı: 2009. junius 30. 
Felelıs: jegyzı 
5.  Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete szükségesnek mondja ki  a 
Polgármesteri Hivatal  szakfeladat-rendjének és Szervezeti és mőködési szabályzatának a 
felülvizsgálatát , a módosított alapító okiratnak megfelelı módosítását, jóváhagyásra a 
képviselı-testület elé történı beterjesztését.  
Határidı: 2009. augusztus 31. 
Felelıs: jegyzı 
6. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete szükségesnek mondja ki a 
Polgármesteri Hivatal és az önállóan mőködı költségvetési szervek között létrejött , a 
gazdálkodás kérdéseit szabályozó megállapodás felülvizsgálatát, jóváhagyásra a képviselı-
testület elé történı beterjesztését. 
Határidı: 2009. augusztus 31. 
Felelıs: jegyzı, gazdasági vezetı, intézményvezetık 
 
14./ Pályázat Hévízgyörk település három közterületi ivóvíz kútjának rekonstrukciója 
támogatására 
Fercsik Tibor : Az FPB tárgyalta az elıterjesztést. Ismét lehetıség van, hogy erre pályázzunk. A 
tavalyi pályázatot kell felújítani. A bizottság támogatta, max. 1 Mft-os önerıvel. 
Benkó László: A PEB tárgyalta , támogatta az elıterjesztést. Bekerülési összege max. 4Mft. Saját 
forrás összege 25 %., de 1Mft-nál nagyobb nem lehet. 
Bazan Tibor:A tervek elkészítésére akkor nem kell pénz, mert elızı évben is be lett adva.  
Fercsik Tibor : Konkrét tervek nem kellettek akkor sem. Nem feltétele a kiírásnak. 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
68/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI 2009 jelő – 
„Hévízgyörk település három közterületi ivóvízkútjának rekonstrukciója támogatására” 
címmel.  
 A pályázat kódszáma: KMRFT-TEKI 2009. A pályázatban megjelölt cél összes tervezett 
költsége max. 4.000.000.- Ft. A szükséges saját forrás 25 %-os mértéke  legfeljebb 1 millió Ft 
összegben  rendelkezésre áll, a pályázat céljára felhasználható a fejlesztési céltartalék terhére. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
15./ Pályázat „Hévízgyörk Erdély, Vörösmarty és József Attila utcák felújítása” 
Bobál István: Lehetıség adódott, hogy meglévı utakat fel lehet újítani. A József A. és Vörösmarty 
utcánál a kockaköveket megmentenénk a késıbbiekre, az Erdély utcában a 400-as nyomócsı cseréje 
után olyan állapotok vannak, legelsı a felújításban.  
Fercsik Tibor: Az FPB tárgyalta az elıterjesztést. Kb. 1,5 km-nyi útról van szó, 3 m-es szélességben, 
kb. 40Mft-os összköltséget jelent, 50 %-ára lehet pályázni.  
Benkó László: A PEB tárgyalta  az elıterjesztést, 6 igen szavazattal támogatta. 



Dr. Sápi Attila : Erdély utca felújítása csak akkor lesz, ha pályázat lesz? 
Bobál István: Amíg útpályázatok lesznek idén és jövıre, addig megpróbálunk türelmet kérni a 
lakosságtól, de ha nem, akkor önerıbıl meg kell csinálni, a vízmővel közösen. A sok csıtörés 
kellemetlenebb volt a lakosságnak. Ha nem lesz pályázat, önerıbıl meg fogjuk csinálni.  
Bazan Tibor:  Olvasom: „Felhasználható a fejlesztési céltartalék terhére.” Ami megmaradt a csatorna-
javítási munkálatokra 18 Mft, az nem lett volna jó erre? 
Bobál István:Az is belekerült a fejlesztési céltartalékba. Most a pályázatok kapcsán a másik felét 
megkapjuk az államtól. Elkezdıdik a csapadékvíz-elvezetés építés, ha nem érinti a két beruházás 
valami hibát, akkor azt is meg fogjuk csinálni.  
Bazan Tibor: Erdély utcának a helyreállítását nem kellett volna már a csatornaszolgáltatónak 
megcsinálni? 
Bobál István: Úgy beszéltük meg, ha az útfelújításra lesz pályázat, az önkormányzat megpályázza, ha 
nem lesz, önerıbıl el fogjuk végezni. Viziközmő Kft-nek nincs módja olyan beruházást elvégezni. A 
tulajdonosok nem engedik, hogy profitot termeljen, mert akkor a lakosoktól kellene magasabb víz- és 
csatorna díjat szedni.  
Csoma István: Útszélesség 3 m. a pályázat lehetıvé teszi, hogy olyan út épüljön, amin két autó elfér 
egymás mellett, pl. 4 m. Lehet-e, hogy a 3 m utat finanszírozza a pályázat, a + 1 m pedig teljesen 
önerıbıl készül, mert nem tudjuk ezeket mind egyirányúsítani. Mellé útpadkát kell csinálni. 
Fercsik Tibor : A választ nem tudom. Nem tértünk ki erre a bizottsági ülésen. 
Bobál István: Nem lehetséges ennél a kiírásnál. A pályázat lezárása után, az út elkészülte után meg 
lehet csinálni önerıbıl.  
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
69/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 2009 jelő – 
„Hévízgyörk Erdély, Vörösmarty és József Attila utcák felújítása” címmel.  
 A pályázat kódszáma: KMRFT-TEUT 2009. A pályázatban megjelölt cél összes tervezett 
költsége max. 40.000.000.- Ft. A szükséges saját forrás 50 %-os mértéke legfeljebb 20 millió 
Ft összegben rendelkezésre áll, a pályázat céljára felhasználható a fejlesztési céltartalék 
terhére. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
16./ Hévízgyörk Polgármesteri Hivatal épülete akadálymentesítése a KMOP-2009-4.5.3. 
pályázati lehetıségnek megfelelıen  
Petıfi Sándor Általános Iskola épületének akadálymentesítése a KMOP-2009-4.5.3. pályázati 
lehetıségnek megfelelıen  
 
Bobál István: Már törvényszegésben vagyunk, mert minden intézménynek akadálymentesnek kellene 
lenni.   
Fercsik Tibor: AZ FPB megtárgyalta. Ez már az iskolapályázatban benne volt. FPB javasolja, hogy 
ezt a tervet újítsuk fel, nyújtsuk be. Max. 5Mft-ban határoztuk meg az önerıt. 
Benkó László: PEB megtárgyalta az elıterjesztést, támogatja. 
Bazan Tibor: Tervfrissítésrıl van szó, a polgármesteri hivatal akadálymentesítésének mőszaki tervei 
mennyibe kerülnek? 
Bobál István: Iskolánál kiadtuk a feladatot, hogy meglévı tervekbıl vegyék ki, az önkormányzat 
épületére pedig itt járt egy tervezı, pályázatíró csapat, akik nagy sikereket érnek el, ott is elindítottuk a 
pályázati terveket, de még nem kaptunk konkrét választ, milyen összegbe kerülnek. A hivatal jelenlegi 
bejáratánál semmiképp nem lehet akadálymentesítést csinálni. Olyan elgondolás van: az egészségügyi 



rendelı részérıl egy sima földszinten lévı bejutást biztosítanának, ügyfélváróval, vizesblokkal.  
Csoma István: Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a hivatal épülete úgy lesz akadálymentesítve, 
hogy  lépcsıre szerelt lifttel fogjuk megoldani a tolószékes kocsival a bejutást. Egy ilyen lift kb. 2Mft. 
Polgármester úr amit mond, ez építési engedélyköteles tevékenység lenne, bıvíteni kellene a hivatal 
épületét. Ez belefér-e a pályázati benyújtási határidıbe, és az összeg nagyságrendje lényegesen meg 
fog változni. Javaslom, emeljük fel az  5Mft-os önrészt, mert nem fogunk beleférni. 
Bobál István: A bizottsági és testületi ülés között jött a tervezı. Emeljük meg 6Mft-ra az önrészt. 
Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
70/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-
4.5.3. jelő – „A hévízgyörki Petıfi Sándor Általános Iskola komplex 
akadálymentesítése” címmel. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jelenleg rendelkezésre álló mőszaki tervdokumentációk átdolgozásának 
ügyében eljárjon. 

2. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-
4.5.3. jelő – „A hévízgyörki Polgármesteri Hivatal épületének komplex 
akadálymentesítése” címmel. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert 
tervezıi árajánlatok bekérésére és kiválasztására. 

3. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-
4.5.3. jelő – „A hévízgyörki Petıfi Sándor Általános Iskola komplex 
akadálymentesítése” és „A hévízgyörki Polgármesteri Hivatal épületének komplex 
akadálymentesítése” címmel.  
A két intézmény komplex akadálymentesítéséhez szükséges saját forrás 10 %-os 
mértéke legfeljebb 6 millió Ft összegben rendelkezésre áll, a pályázat céljára 
felhasználható a fejlesztési céltartalék terhére. 

Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
18./ Pályázat Hévízgyörk köztemetı ravatalozójának felújítása,  
Bobál István: Van olyan lehetıség, hogy a ravatalozót felújítani és urnafalat lehet építeni. Tervezık 
és statikusok jártak kint, megnézték az épületet. 
Fercsik Tibor:  FPB megtárgyalta. 
Bazan Tibor: Mennyibe kerülnek a tervek? 
Bobál István: Még nem tudjuk, készítés alatt van, kicsi a határidı, de bıven a polgármester döntési 
kompetenciáján belül van. 
Benkó László:PEB megtárgyalta az elıterjesztést, javasolja elfogadásra. 
Bobál István:Pályázat keretén belül lehetıség lenne urnafal építésére.  
Csoma István: A ravatalozó épületének egyik sarka megsüllyedt, alapot meg kell erısíteni. 
Cseréphéjazatot ki kell cserélni. Nyílászáró-cserét kell, külsı homlokzat javítás, új lépcsı készítése, 
fedett rész új burkolatot fog kapni, jobb oldalt rampa építése. 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 



71/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE 2009 jelő – 
„Hévízgyörk köztemetı ravatalozó felújítása ” címmel.  
 A pályázat kódszáma: KMRFT-CÉDE 2009. A pályázatban megjelölt cél összes tervezett 
költsége max. 20.000.000.- Ft. A szükséges saját forrás 25-35 %-os mértéke legfeljebb 7 
millió Ft összegben rendelkezésre áll, a pályázat céljára felhasználható a fejlesztési céltartalék 
terhére. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
19./ Gyümölcsös és Deák Ferenc utca közvilágítása 
Bobál István: A Deák F. utcában a beépítettség még nem magas szintő, a közvilágítás indokolt. A 
katolikus parókia mellett lévı úton 1 közvilágítási lámpát kell felszerelni. A Gyümölcsösnél kiderült, 
hogy közvilágítási szálat nem szereltek fel, ezért vissza kellett küldeni a megrendelt lámpatesteket. A 
18 lámpatestet osszuk el az elıterjesztés szerint, az elızı határozatunkat vonjuk vissza. 
Fercsik Tibor : FPB tárgyalta, elfogadta. 
Benkó László: PEB tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Bobál István: Akik azt mondják, hogy külterületen önkormányzat ne fejlesszen, egyetértek, de ezt a 
gesztust javaslom, hogy fogadjátok el. 
Pintér Sándor: Mennyi az összköltsége? 
Bobál István: 1.350eFt +áfa.  
Bazan Tibor: Külterületen élıknek is biztosítanám a közvilágítást, de a belterületen élıknek meg a 
vizet. Ugyanis az áprilisi bizottsági ülésen felvetıdött, hogy van olyan belterületi lakos, akinek nincs 
még ott a víz. İsz utcában. 
Bobál István: Az İsz utcában nincs, de az külterület, az összes többiben van. 
Pintér Sándor: Az utcának csak egyik fele külterület. 
Bobál István: Az ügye folyamatban van, szabályozási terv készül. Mihelyt meg lesz a szabályozási 
terv, onnantól megy a bekötés társulási formában.  
Kliment Frigyes ÖNYE: Tájékoztasson polgármester úr, mely utcákról van szó, ahol nincsenek 
oszlopok, ott milyen formában fog megtörténni. 
Bobál István: Az elektromos áram infrastruktúrájának vezetése korábban pénzbe került. Most 
biztosítja ingyen úgy, hogy bevezeti az áramot az utcába, és 35 m-ként egy rákötésnek lennie kell. Ezt 
csak akkor kezdi el, ha a lakosságtól meg van a jegyzıkönyv, hogy késıbb rákötnek 35 m-ként. 
Külterületen most el fog készülni az elektromos áram bevitele, ahol nincs meg a két utcában, viszont a 
lakosságnak nyilatkoznia kell, utána jön az, hogy tesz fel az önkormányzat oda közvilágítást, vagy 
nem tesz fel.  
Kliment Frigyes ÖNYE: - a felvétel rossz minıségő.- 
Bobál István: a felvétel rossz minıségő- 
Csoma István: Van lámpaszál és van áram. Ez két dolog. Mit akarunk bevezetni, kinek a költségén? 
Bobál István: A jelenlegi elıterjesztés a közvilágítási szálat jelenti. A meglévı villanyoszlopokon, 
ahol hiányzik a közvilágítási szál.  
Csoma István: Ha a másik nincs napirendi ponton, akkor minek beszélünk róla? Ha a gyümölcsösben 
35 m-ként lesz ember, akkor megrendeli az erısáramot az émásznál. 
Bobál István: Ha nincs más észrevétel, aki egyetért azzal, hogy a 189/2007.sz.határozatot 
visszavonjuk, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
72/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 



a189/2007.(XII.18.) sz. képviselı-testületi határozatát, amely így szól: „ „Gyümölcsös” 
területén minden harmadik oszlopra közvilágítási lámpatest kerül felszerelésre.”, visszavonja. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezetı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
73/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Gyümölcsösben lévı Meggyes és Barackos utcában 54 db oszlop közben 1620 m 
szakaszon közvilágítási kapcsolószál felszerelését, kötegelését rendeli meg a bekötési 
anyaggal együtt 486. 000.- Ft+ÁFA áron. 

2. Ezt követıen kerül felszerelésre a Meggyes és Barackos utcában 13 db 36 W-os 
korszerő lámpatest lámpakarral, valamint a Deák Ferenc utcában 4 db 36 W-os 
lámpatest lámpakarral. A 18 db lámpatest költsége 835. 700.- Ft+ÁFA. Fenti 
munkálatok költségét az önkormányzat a 2009. évi költségvetésben biztosítja.  

3. A Katolikus Parókia melletti úton lévı oszlopra 1 közvilágítási lámpát felszerel. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezetı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
20./ Aszód szennyvíztisztító telep társulási megállapodás módosítása 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
74/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Aszód-Domony-
Iklad-Hévízgyörk-Bag szennyvíztisztító telep mőködtetésére 2001. november 28-án 
megkötött önkormányzati társulási megállapodás 1.1 pontját az alábbi szövegtartalommal 
módosítja: 
A társulás neve: Aszód-Domony-Iklad-Hévízgyörk-Bag Szennyvíztisztító telep 
mőködtetésével kapcsolatos Önkormányzati Társulás rövidített neve: Aszód és 4 Társult 
Önkormányzat Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközössége. A Képviselı-testület megbízza a 
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
21./ Obreczán Barnabás és Obreczán Gábor Hévízgyörk, Ady E.u.142.sz. alatti lakosok 
telekvásárlási ügye 
Bobál István: Több felszólító levél ment ki, hogy az épületet hozzák rendbe, a vakolat le akar 
dılni, veszélyes a gyerekekre, a kerítés tönkre ment, ott a gyerekek bejárnak, balesetveszély 



fennáll. 1100 m2-es területrészt megvásárolnánk, ez a probléma megoldódna, úgy, hogy az 
általunk átutalt összegbıl rendbe kell hozniuk az épületet, egy háromoldalú szerzıdést kell 
kötni. 
Fercsik Tibor: Ezt a FPB támogatta, hogy meg kell oldani, így az iskola problémája is 
megoldódna. 
Szovics Mihály:Jogilag kivitelezhetı? 
Lukesné Csábi Ágnes: A határozati javaslatban még csak az ingatlanok vásárlásáról van szó, 
hogy folytassunk tárgyalásokat.  
Bazan Tibor: Mi alapján van ez a határozati javaslat? Kötelezni nem lehet. Mennyi marad 
nekik?  
Bobál István: 335 m2. Többször tárgyaltam velük, hozzák rendbe a házat. Szóban tett 
nyilatkozatukban azt mondták, hogy belemennek ebbe a megoldásba, de segítsünk nekik a 
póthagyatéknál, hogy jogilag tiszta legyen az ügy. 
Csoma István: Az Obreczánék az 1.sz. ingatlanon laknak, tulajdonukban van még 2 ingatlan, 
amit eladnának. 
Bazan Tibor:Legalább egy jegyzıkönyvet alá lehetett volna íratni velük.  
Bobál István: Azért terjesztettem ide, hogy tárgyalhassak velük. 
Ifj. Petı Ferenc:Addig mi lesz a balesetveszéllyel? 
Bobál István: Legfeljebb elkerítjük, nem tudnak majd az autók bejárni, a gyerekek ne 
tudjanak odamenni.  
Csoma István: Javaslom, egészüljön ki a határozat: amennyiben 2009. augusztus 1-jéig nem 
történik meg az adásvételi szerzıdés, és az önkormányzat nem tudja birtokba venni, és nem 
tudja elhárítani a balesetveszélyt, abban az esetben a képviselı-testület a 2009. szeptember 1-
jei tanévnyitóra paravánnal, megfelelı szükséges védelemmel látja el a kerítésszakaszt és 
megvédi az iskolás gyermekeket a balesetektıl.  
Fercsik Tibor: Tegyenek szándéknyilatkozatot a tulajdonosok. 
Kovácsné Toldi Ildikó: Ez a megoldás elfogadható nekik.  
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, Csoma István alpolgármester úr 
kiegészítésével, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
75/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Hévízgyörk 783 hrsz (519 m2) és 784/3 hrsz (559 m2) a területek jogi rendezése (póthagyaték 
lefolytatása) után folytasson tárgyalásokat az ingatlanok vásárlására max. bruttó 2. 500. 000.- 
Ft értékben. Fenti ingatlan vásárlás költségét az önkormányzat a 2009. évi költségvetésben 
biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére. 
A  gyermekek balesetvédelme érdekében, ha a tulajdonosok nem tesznek semmit ennek 
érdekében, akkor 2009. szeptember 1-jére olyan megoldást keres az önkormányzat és el is 
végzi, amely a gyermekek biztonságát garantálja.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezetı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
 Tóth Jánosné adóügyi ea. 
Határid ı: 2009. augusztus 30. 

      2009.dec.31. 
 
 
22./ Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása 2008 évi 



költségvetési beszámolója  és a 2009. évi költségvetése 
Bobál István: - ismerteti az elıterjesztést.- 
Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
76/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete mint a Kistérségi Gondozási 
Központot alapító önkormányzat nevében az intézmény 2009. évi költségvetésével egyetért, 
azt 105.292.000,-Ft bevétel és 105.292.000,-Ft kiadás elıirányzattal tudomásul veszi. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
77/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete mint Kistérségi Gondozási Központot 
alapító önkormányzat nevében az intézmény 2008. évi zárszámadásával egyetért, azt 
88.401.033,-Ft bevétellel , 84.401.213,-Ft kiadással, valamint 3.999.820,-Ft kötelezettséggel 
terhelt pénzmaradvánnyal tudomásul veszi. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
23./ Nyárfás telkek értékesítése  
a.) Mareco ajánlata 
b.) Portfolio Plusz Ingatlan Kft.  ajánlata 
 
Bobál István: Van érdeklıdés, de konkrét szerzıdés még nincs. Hirdetjük az újságokban, honlapon. 
Az ingatlanpiac várakozik, javaslom bízzuk ingatlanértékesítı céget.  
Fercsik Tibor: FPB tárgyalta az elıterjesztést. Két cég adta be ajánlatát. A bizottság a Portfolió Kft-t 
javasolja elfogadásra. 
Benkó László: : PEB tárgyalta az elıterjesztést. A bizottság a Portfolió Kft-t javasolja elfogadásra. Ez 
a cég 2009.dec.31-ig vállalja, hogy eladja az összes ingatlant. 
Dr. Sápi Attila : Ha eladja az összes telket, mekkora összeg folyna be? 
Gólyáné Dudás Edit: 183Mft. 
Bobál István:100Mft körüli nyereség.  
Csoma István: Javaslom a Portfólió Kft.-t. 
Ifj. Petı Ferenc:Mi lesz, ha nem adnak el egyet sem? Nem akarom, hogy az önkormányzat 
belebukjon. 
Bobál István:  Akkor hozol ide egy értékesítıt, aki eladja ennyiért, és akkor nem bukik bele az 
önkormányzat. Ez most nincs napirenden. Ha október tájékán egyet sem adunk el, akkor eldöntjük, mi 
lesz, ha. Úgy küldtük meg, hogy nem kell fizetni a cégeknek, ha nem tudja eladni. 
Bazan Tibor: Idáig is magas volt az ár. A 9000.-Ft/m-2-es árat a hévízgyörkiek nem tudják majd 
megfizetni.   Ha a cég el tudná adni a telkeket, a 2009-es anyagi elképzeléseink megvalósulnának. 
Elızı fejlesztési bizottsági ülésen elhangzott, hogy 6000-Ft-ért több telek elkelt volna idén. 



Bobál István: Meg van a forgatókönyv. Nem tudjuk, milyen lesz a helyzet, felelısséggel meghoztuk a 
döntéseinket, és végigcsináljuk. Szeptemberi ülésen, ha látjuk, hogy 1-5 telek ment el, akkor 
gondolkodunk. 
Szovics Mihály: Ügyvéd megnézte a kizárólagos megbízási szerzıdést? 
Bobál István: Ha szeptemberben elveszem tıle, nem kell fizetni. A kizárólagosságot az takarja, hogy 
ha valaki jön vásárolni az önkormányzathoz, akkor is odaküldjük. De a lakosság most köthet 
elıvásárlást, erre még 1 hét áll rendelkezésre. A válságnak vége lesz, meg fognak mozdulni az 
emberek.  
Ha nincs más észrevétel, aki az FPB javaslata alapján a Portfolió Plusz Kft. kizárólagos megbízási 
szerzıdését dr.Német L.Zsolt ügyvéd által javasolt módosításokkal elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozza: 
78/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete  a Fejlesztési és Pályázati Bizottság 
javaslata alapján a Portfolio Plusz Ingatlan Kft. kizárólagos megbízási szerzıdését ingatlan 
értékesítésére – Dr. Németh L. Zsolt ügyvéd által javasolt módosításokkal – elfogadja, és 
felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására. A szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 
 
24./ Havad község Testvértelepülés elfogadása 
 
Bobál István: A testület találkozott a havadi delegációval, szimpatikus emberek, szándékozunk egy 
erdélyi testvérvárosi kapcsolatot létesíteni, amit ık is szeretnének. Javaslom elfogadását. A 
megállapodás a faluünnepen aláírásra kerülne. Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
79/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy elfogadja Havad  
község (és a hozzátartozó 4 község: Rigmány, Havad-Nyárádszentsimon, Vadasd, Geges) 
tanácsának ajánlatát és a két nép között testvér-települési kapcsolatot hivatalos módon is 
dokumentálni fogja. 
A képviselı-testület felhatalmazza Bobál István polgármestert, hogy a két település közötti 
alapító okiratot megkösse és aláírja. Továbbá kéri, hogy az ezirányú pályázatokat kísérje 
figyelemmel. 
Ajánlás: 
Hévízgyörk és Havad községek demokratikusan választott képviselıi, mint Európa polgárai, 
elhatároztuk, hogy a két település testvéri kapcsolatot köt. Az európai gondolkodás (eszme) 
különösen fontosnak tartja a jó barátságot. Ez különösen igaz a magyarság egészére és 
egységesítésére. E szerzıdés létrehozásával közös akaratunkat nyilvánítjuk ki, melyben 
Hévízgyörk és Havad (és a hozzátartozó 4 község: Rigmány, Havad-Nyárádszentsimon, 
Vadasd, Geges) községek között szoros szövetség jön létre. 
Ennek a testvéri kapcsolatnak a célja a magyarság egybetartozását, testvéri szeretetét 
megszilárdítani, és ezzel hozzájárulni egy békében és szabadságban egyesített Európához. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester  

Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 



Kovács Margit pü.ea. 
Határid ı: azonnal. 
 
25./ Környezetvédelmi Program tárgyalása, elfogadása 
 
Bobál István: Ismerteti az elıterjesztést.  A bizottság tárgyalta. 
Hajdú Éva: A KVB megtárgyalta, a programot környezetvédelmi szakértı készítette el.  A KVB 
javasolja elfogadásra a programot.  
Bobál István: Kezdeményezni fogom újra a környezetvédelmi szakértı javaslatára a nagyterheléső 
jármőveknél , hogy hivatalosan tegyünk civilmérést és kezdjük elölrıl, mert a forgalom nıni fog.   
Kliment Frigyes ÖNYE: A program sok segítséget ad a gondolkodásmódban. Hulladékkezelés: amit 
a testület elhatározott, abból sok elhatározás maradt.  Nem lett számon kérve a végrehajtás. 
Kiosztották a kukákat, de mellette a zsákok halmaza van, és ezt is elviszik. Szelektív hulladékot 2. 
alkalom, hogy elszállítják, tılünk még mindig nem vitték el. Figyeljünk oda. Vállalkozóval felvenni a 
kapcsolatot, amit megbeszéltünk, tartsa be. Kapcsolatfelvétel: aszódi szemétlerakó telepen szombaton 
fekete füst volt egész nap. A rendırséget értesítettem. Szervezzék meg, hogy oda ne lehessen bemenni, 
gyújtogatni. Külterületi lámpa: kivitelezhetetlen, mert 18-ból 6-ot a levegıbe kellene lógatni. Ha a 
bizottsági tagok nem tudják más elfoglaltság miatt végezni munkájukat, tegyék lehetıvé, hogy más 
végezhesse a munkát.  
Bobál István: Szelektív hulladékgyőjtés: jeleztük a vállalkozónak, ígéretet kaptunk, legközelebb nem 
lesz így. Kommunális hulladékgyőjtık: toleránsnak kell lenni, idıt hagyni. Be fogjuk vezetni, de 
hagyjunk idıt az embereknek, udvariasan szólunk. Égetés: amikor mőködött, sem tudott eleget tenni a 
tulajdonos önkormányzat a kötelezettségének, hogy a hulladéktelepet biztosítsa, ne engedje, hogy 
meggyújtsák a hulladékhalmazt. Ismételten írunk levelet az aszódi önkormányzatnak és a Duna-Ipoly 
Környezetvédelmi hatóságnak. Lámpák: ahova lámpa van tervezve, meg is van a helye és a szál is. 
Bizottsági tagok: egyetértek, mindenkinek lehet elfoglaltsága, de a tartósan távollevıkre gondolok, a 
megválasztottak végzik a munkájukat becsülettel. Környezetvédelmi program jó dolog, ezt pályázat 
kapcsán vették észre pályázatíróink, kisebb ráfordítással meg tudtuk szerezni.  
Szovics Mihály: Kevesen teszik ki azzal a szándékkal a zsákot, hogy nem fér bele. Javaslom, a 
vállalkozó figyelje, hol van alul bevállalva, azt fel kell szólítani, váltson 120 l-re. 
Bobál István: A tanulóidıt tartjuk egy rövid ideig, de elıbb utóbb a hulladék- elhelyezésnek nagy ára 
lesz. A szelektív szedéssel én sem vagyok megelégedve, kértem, hogy kezdjék reggel Hévízgyörkön.  
Kliment Frigyes ÖNYE: Május 29-én parlagfő-szedés lesz, várjuk a jelentkezéseket, ma estig még 
nem jelentkeztek. 
Kovácsné Toldi Ildikó: Az iskola a péntek délelıttöt a hévízgyörki tónál tölti és az alsó tagozatosok 
itt szedik a szemetet. 
Bazan Tibor: A bezárt aszódi szeméttelep ügye felvetıdött, Tóth Gábor a tőzoltókat kihívta 
szombaton. Javaslom a testületnek, hogy levélírás helyett hozzunk létre vizsgálóbizottságot, mert ez 
már rendszeres, vasárnap Kartal felé gomolygott a füst. Közös ügyünk, hogy az egészségünket védjük. 
Feladata legyen a bizottságnak, hogy a rekultivációt ellenırizni kell. Én is részt vennék ebben.  
Bobál István:  Javaslom, hogy Hajdú Éva a KVB elnökét jelöljük ki a bizottság elnökének. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
80/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy vizsgálóbizottságot 
hoz létre, amelynek feladata a Hévízgyörk közigazgatási területen lévı aszódi hulladéklerakó 
megsemmisítésének vizsgálata. 
A képviselı-testület kijelöli Hajdú Éva képviselıt a vizsgálóbizottság elnökének. A 
képviselı-testület felkéri az elnököt, hogy a többi települést keresse meg ezügyben, hogy 
ennek irányában drasztikusan lépjünk fel.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 



 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
81/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete  megtárgyalta és elfogadja a 
Környezetvédelmi Programot a melléklet alapján. 
A Környezetvédelmi Program a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
26.) Hévízgyörk Felsıhomok (Szılıhegyi terület) 2402-2559; 2561-2709; 2713-2796; 
2797/1-2897; 2900/1-3041; 3041-3171; 3173-3265; 3266-3377; 3376/1-3463; és 3464/1-
3555 hrsz külterületi (zártkerti) ingatlanok megvételére önkormányzati ajánlat  
 
Bobál István:  Errıl volt már határozat, de hogy a munka el tudjon kezdıdni, az elızményeket 
leírtuk, most jönne az az idıszak, amikor már a lakosságot is szólítanánk fel és kezdenénk a terület 
felvásárlását. 120 ha-s területrıl van szó. Független szakértı véleménye megérkezett. m2- árat javasolt 
megállapítani. 20-25.-Ft m2 ár közötti összeget állapítsunk meg, ez kb. 27-28MFt-ot jelent. A lakosság 
97 %-a nem mőveli a területet, nem lenne kitéve a büntetésnek, a település fejlıdni tudna. Javaslom 
elfogadását. 23.-Ft/m2 árat javaslok. 
Bazan Tibor: Ez betervezésre került a 2009-es költségvetésbe. 
Ifj. Petı Ferenc:Miért kell megvenni ennyi pénzért? Szántóterület nem ér annyit. 
Bobál István: Nem akarjuk becsapni a lakosságot. Az elızı határozatokat nézd meg, voltak már 
elızetes tárgyalások. Ez a végsı szavazás lenne. 
Ifj.Petı Ferenc: Amit használunk jó földeket, azért adják ide, mert nem kell a tulajdonosnak, pl. 
pázsit. Lehetne ingyenhasználatot szerzıdés formájában. Az önkormányzatnak most miért van 30MFt-
ja? 
Bobál István:Mi felelısen, a következı generációknak gondolkodunk, hogy legyen meg a lehetıség 
önkormányzati földeken fejlesztéseket végrehajtani.  
Dr. Sápi Attila : Energiafő-feldolgozó is erre a területre volt tervezve? Utána wellnes-lehetıség lett 
tervezve? 
Bobál István: Ennek a területnek egy részére lett volna, de ezek még nem tervek. Elıször a területet 
meg kell szerezni. Ha nincs tulajdon, nincs beruházás. A következı testületek tudnak mibıl 
gazdálkodni.  
Ifj. Petı Ferenc: Azok fognak jól járni, akik annak idején sok földre tettek szert, sok vita lesz a 
faluban. Azt kellett volna elıterjeszteni, hogy 1-Ft-ért megvesszük tılük. 
Bobál István:Tettünk kísérletet próbaszerően, 12 emberbıl 3 azt mondta, hogy szó sem lehet róla. 
Azok a földek majdnem mind örökségbıl adódnak. 
Ifj. Petı Ferenc: Szétdobáljuk a pénzt a faluban, miért kell? Most azt lehet csinálni, aki nem 
használja, felszólítani. 
Pintér Sándor: Az elhunyt embereket nem lehet felszólítani. 
Bobál István: Általában egy témához egyszer szólunk hozzá. Nem szokás ilyen szavak: „szétdobálja 
a pénzt”. Ezt visszautasítom. Kérem, szabatosan fogalmazzon. 
Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
82/2009.(V.26.)sz. képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy Hévízgyörk 
Szılıhegyi terület (Felsıhomok) 2402-2559; 2561-2709; 2713-2796; 2797/1-2897; 2900/1-



3041; 3041-3171; 3173-3265; 3266-3377; 3376/1-3463; és 3464/1-3555 hrsz külterületi 
(zártkerti) ingatlanok, megvásárolja fejlesztési célokra. 
 

1. Az ingatlanok vételárát 23 Ft/m2 állapítja meg. 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi, illetve az 

ajándékozási szerzıdés megkötésére. 
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Proventura Duo Bt a szerzıdésben és 

munkatervben foglaltak teljesítésére. 
4. Az ügyvédi és egyéb költségek (pl: posta, nyomtatvány) az önkormányzat felvállalja. 
5. A fenti feladatok elvégzésére a 2009. évi költségvetésbe 30 millió Ft betervezésre 

került. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezetı 
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
 Proventura Duo Bt Tokody Attila ügyvezetı 
Határid ı: folyamatos 
 
 
27./Egyebek 
 
Szovics Mihály: Felmerült a laptop biztosítása. Most is nagyon sok a papír-anyag. Lehetne azt 
kérni, hogy pályázni erre? 
Bobál István: Következı ülésre elıterjesszük, van-e pályázat, vagy milyen összeget ölel fel a 
10 db laptop. PEB-al elıkészítjük, ezt támogatom. 
Szovics Mihály: Szóba jött a sebesség-visszatartó. 200-300eFt lenne. Fontos lenne.  
Bobál István: Körbe fogjuk járni, már vannak napelemesek is. 
 Ifj.Petı Ferenc: Ön mindenkit leteremt, aki nem úgy gondolkodik, mint Ön. Nincs joga 
leteremteni. Nekem lenne jogom számon kérni, amit eddig csinált, miért nem sikerült semmi. 
Bobál István: Igen, te a munkáltatója vagy a polgármesternek, de minısített többség kell. Nem 
leteremtésrıl van szó, ha én veszem a fáradságot, és dolgozom, hogy az ülés tudjon mőködni, 
a képviselı is vegye a fáradtságot, hogy készüljön fel otthon a hozzászólással. Legyünk 
demokratikusak. Tartsuk meg egymás tiszteletét. Eddig semmi nem sikerült? Holnap átadják a 
Temetı utcát, a faluban nem az a kukás rendszer van, hanem mindenkinél kék győjtıedény, 
házhoz menı szelektív győjtés van. Orvosi rendelıbe akadálymentesítés megtörtént, tájházat 
vettünk, telket vettünk a piacnak.  
Dr. Sápi Attila : A mai nap mekkora összegrıl döntöttünk? Szép dolog, hogy elıre megy a 
falu, de a pályázati önrészek és egyéb összegek 65-70Mft kiadásáról döntöttünk ma. 
Reméljük, ez késıbb vissza is fog jönni. 
Bobál István: Tudatában vagyunk minden döntésnek. Van uniós lehetıség, és ha nem 
pályázol, nem lesz út, nem lesz semmi. Nagy a felelısség, tudom, hogy a szavazásaitokkal 
torpedózni próbáltok. 
Dr. Sápi Attila :Ez nem torpedó, ez takarékoskodás. Ha a bevételek nem teszik lehetıvé, hogy 
ezeknek a pénzeknek az összeget mögé tudjuk tenni, akkor hitelbıl kell finanszírozni. Nagy 
bevételre lesz szükség. 
Bobál István:Ha 2006-ban nem bocsátunk ki kötvényt, akkor semmit nem tudtunk volna. Egy 
pályázati lehetıség nem lett volna, az olló nyílt volna. Mit tettél volna, hogy a falu fejlıdjön? 
Látjuk, hogy nem kapjuk az államtól a pénzt.  
Dr. Sápi Attila : Mennyi mínusszal indultunk 2006-ban?  



Bobál István: 27 Mft.  volt a mínusz, minden évben hozzá jött volna 21Mft. Most nincs 
semmi. 
Dr. Sápi Attila : 500Mft-ot kell kifizetni.  
Bobál István: Az nem mínusz, az kötelezettség. Ki kell fizetni, de 2021-ig.A gazdasági 
programot elfogadta a testület, de elıhozod minden ülésen, a demokráciát megtaposod. A 
program mentén megyünk felelısséggel.  Javasoljátok a PEB-nek, hogy tárgyaljuk meg, 
üljünk le. Érveket mondjuk el.  
Szovics Mihály: Azért is tartózkodom, amit a Hajdú Éva képviselı felvetett elızı 
polgármesternél, hogy 1 héttel elıtte küldjék ki az anyagot, hogy át tudjuk nézni, tudjunk 
dönteni, most 7 órával, 7 perccel elıtte nem kapjuk meg az anyagot, ez a gyakorlat most sok 
esetben, ez a tartózkodásom oka. Az óvodát meg akarták torpedózni, pl. utolsó 20Mft. A 
javaslatokhoz tegyük hozzá az elızményeket. Az elıterjesztést is most kaptuk meg az ülés 
elıtt, 30Mf-ról szól. 
Bobál István. Az elızı testületnek fele annyi téma nem volt, mint nekünk. A munka 
megduplázódott. Nem bıvítettünk létszámot. A 30Mft-ot az elızı üléseken döntöttük el. Nem 
készültök fel eléggé. 
Szovics Mihály: Önök nem készülnek fel, egy nappal elıtte hogy nézze meg az anyagot, aki 
dolgozik?  
Bobál István: Tiszteljétek azokat, akik nagyon sokat dolgoznak.  30. napirendi pontnál 
tartunk. Ezért szombaton dolgoztak bent hárman a hivatalba, mert a határidık szőkek.  
Hajdú Éva:  Bitter-köznek az alsó részén a földes szakasszal történik-e valami? 
Bobál István: Önerı dolga. Terveztük, hogy kapna egy 3 m-es szélességben kıalapot, arra 
ékelıkövek mennének, és arra aszfalt. Ha az árkok elkészülnek, mindkét oldalt bekötjük. 
Várhatóan ez év végén, vagy jövı év elején. 
Kliment Frigyes ÖNYE: Polgárırség:   Bazan Tibor alpolgármester úrnak köszönjük a 4 
rádiót, nagyon hasznos. Sok betörés volt az utóbbi napokban. Ha valamit észlelnek, hívják fel 
a polgárırséget, rendırséget. 8-12 fı az, aki aktív a polgárırök közül. Jöjjenek, vállaljanak 1-
2 napot havonta. Vállalkozók, ha van rá mód, segítsék 10-20eFt-tal a polgárırséget. 
Szovics Mihály: Miért nem lehet kizárni, ha nem aktív? Informálódjál, miért nem adnak a 
mostani vállalkozók hozzájárulást. 
Kliment Frigyes ÖNYE:  Nem lehet kötelezni senkit semmire. 
Bobál István:  4. órája tárgyalunk, még zárt ülésünk lenne, próbáljuk betartani az idıt. A 
következı ülésen vezessük be, hogy ha 3 óra letelt, akkor abbahagyjuk.  
Ha más hozzászólás nincs, a mai ülést bezárom. 
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