
 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. március 12-én 
megtartott  rendkívüli nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében. 
 
Jelen vannak:    Bobál István polgármester  
  Bazan Tibor 
  Benkó László 
  Fercsik Tibor 

   Hajdú Éva 
   Kovácsné Toldi Ildikó 

Pintér Tiborné 
   Szovics Mihály 
   Dr. Sápi Attila 
  

Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 
9 fı megjelent, 2 fı hiányzik, Pintér Sándor és Csoma István jelezte távolmaradását. A mai 
ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom  Benkó Lászlót és Pintér Tibornét. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pont: 
1.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet jóváhagyása 
     Elıadó: Bobál István polgármester 
 
2.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz mőszaki ellenır biztosítására árajánlat 
kiválasztása 
     Elıadó: Bobál István polgármester 
 
3.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz nyilvánosság  biztosítására árajánlat 
kiválasztása 
     Elıadó: Bobál István polgármester 
 
4.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz tervezés (kiviteli tervek)  biztosítására 
árajánlat kiválasztása 
     Elıadó: Bobál István polgármester 
 
5.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz projektmenedzser biztosítására árajánlat 
kiválasztása 
     Elıadó: Bobál István polgármester 
 
6.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz tervezıi mővezetés  biztosítására árajánlat 
kiválasztása 
     Elıadó: Bobál István polgármester 
 
Bobál István: Van-e valakinek módosító javaslata? 
Szovics Mihály: Megjegyzésem van az anyaggal kapcsolatban. Tőzzük napirendi pontra, 
hogy miért ilyen késın érkezett ez az anyag, értékeljük ki a hévízgyörki admin-nal 
kapcsolatos elérhetıségeket, fél 4 után kaptuk meg az anyagot, amirıl dönteni kell. Vitassuk 
meg, miért mőködik ez így. 
Bobál István: Mielıtt felteszi a javaslatot, elmondom, hogy valószínő, hiba van az 



információs vonalban. Ezeket már megszavaztuk. Az önkormányzat elfogadta a pályázatot, a 
szerzıdést aláírtuk. Ez már mind be volt ütemezve. Ezek egy folyamatnak a része, meg voltak 
határozva, milyen témákra, milyen összegeket ütemezünk be. Amit elfogadtál korábban, a 
legkedvezıbb ajánlatot el tudod fogadni, nem új téma, hanem a pályázatnak a része.  
Szovics Mihály: Másfél óra volt arra, hogy ezek közül döntsünk. 
Bobál István: Az volt kitőzve, hogy az önkormányzat számára a legkedvezıbbet, ehhez 
másfél óra sem kell. Arról kell dönteni, megszavazod-e a legjobb árajánlatot, ami a községnek 
a legkedvezıbb.  
Szovics Mihály: Sajnálattal vettem tudomásul, hogy másfél órával az ülés elıtt kaptam meg. 
Bobál István: Javaslom, hogy az alábbiakat vegyük fel napirendi pontként: 
7.) Könyvvizsgálói árajánlat 
8.) Megvalósíthatósági tanulmány 
9.)Falugyőlés 
10.) Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. pályázat  
 
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 
1.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet 
jóváhagyása 
Bobál István: Az elıterjesztés a 9.sz., és a 12.sz. melléklettel egészül ki. A könyvvizsgáló 
megküldte jelentését. Elmúlt ülésen olyan gyakorlatot folytattunk, hogy három lépcsıben 
tárgyalta a költségvetést, elfogadta a testület a tervezetet, a harmadik határidı 2009.március 
15. A koncepció után a bizottsági ülésen minden képviselı megismerhette a költségvetést. 
Nálunk volt egy hagyomány, környezı településeken érdeklıdtem, két lépcsıben fogadják el. 
Ma azért kellett rendkívüli ülést tartani, mert márc.15. a határidı. Ha el tudjátok fogadni, 
hogy két lépcsıben fogadjuk el, ez mindenképpen jó. Az elıterjesztésünket 1 tartózkodással a 
testület támogatta, ahhoz képest módosítás nem volt, csak kiegészítés.  
Bazan Tibor: Két lépcsıben meg tudjuk tárgyalni a költségvetést, ezt el tudom fogadni. Ezt 
én már javasoltam, hogy ezt elıbb is el lehet fogadni.  
Dr. Sápi Attila : A 65Mft-os hitelfelvétel ez mit takar? 
Gólyáné Dudás Edit: Finanszírozási ütemterv. Az éves elıirányzatunkat hónapokra kell 
bontani. 
Dr. Sápi Attila : Ugyanez megjelenik a hiteltörlesztésnél.  
Gólyáné Dudás Edit: Menet közben, hónapra lebontottuk az elıirányzatot, ahol a bevételek 
nem nyújtottak fedezetet a kiadásra, ott a 14Mft-os likvidhitelkeretünkkel megtoldottuk a 
bevételi forrást, ez most összegzésre került a végén halmozva, nem 65Mft-ot jelent. Jelen 
pillanatban 4500eFt hitelkeret igénybevétele van a számlán. Ideiglenes bevételi forrásként 
számoltunk vele.  
Bobál István: Ezt a 14Mf-t amikor megszavazta a testület, hogy maradjon meg, ez azért volt, 
mert a nagyobb összegő lekötéseket ne kelljen felszabadítani, mikor szükség van. Tartaléknak 
van lehetıségként. 
Dr. Sápi Attila : A 180Mft úgy van betervezve, hogy be kell jönnie, különben erıs mínusz 
lesz. Ezzel a költségvetési elıirányzattal nincs még ideiglenesen sem mőködési finanszírozás 
hitel felvétel. 
Gólyáné Dudás Edit: Nincs.  
Dr. Sápi Attila : 260Mft még felhasználható a kötvénybıl. Pályázati önrész még nem volt? 
 
 
 
 



Gólyáné Dudás Edit: De, az 54Mft-ba, meg az idei költségvetésünkbe is a pályázatok 
önrésze is a kiadási oldalon meg van.  
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja: 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
5/2009. (III.13.) számú 
költségvetési rendelete  

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 
 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet 
alkotja. 

A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 a)  önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: 

- Polgármesteri  Hivatal 
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

 -Petıfi Sándor Általános Iskola 
- Mővelıdési Ház 
- Napköziotthonos óvoda 

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 
3. § Az önkormányzat a 2009. évi költségvetési  

a) kiadási fıösszegét       554.356 ezer forintban,  
b) bevételi fıösszegét     554.356 ezer forintban állapítja meg. 

 
I. A költségvetési bevételek 

4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi elıirányzott költségvetési 
bevételeit forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – cím és 
alcímek     /szakfeladatok/ szerint – a 3. számú melléklet tartalmazza. 

II. A költségvetési kiadások 
 
5. § (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 
következık szerint hagyja jóvá: 
  

eFt 
- Mőködési kiadások elıirányzata összesen:          410.946.- 
Ebbıl: 

- személyi jellegő kiadások:                          169.835.- 
- munkaadókat terhelı járulékok                    51.481.- 
- dologi jellegő kiadások:                             167.835.- 



- ellátottak pénzbeli juttatásai:                           -     
- speciális célú támogatások:   21.795.- 

 
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 
/szakfeladatok/ mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként az 5. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen …140.410.- ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások elıirányzata:                                                  130.430.- ezer forint 
 - a felújítások elıirányzata:                                                     -        ezer forint           
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  
   támogatások elıirányzata: …       …                                     9.980.-… ezer forint. 
 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek /szakfeladatok /  
felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet , a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. 
melléklet tartalmazza.  
7.§ Az önkormányzat hitelfelvételbıl és kötvénykibocsátásból származó kötelezettség-
állományát  2022-ig a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
8. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban a 8. 
számú melléklet mutatja be. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
9. § ( 1)  Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 2.000.- ezer forint. 
Ebbıl 2000.- eFt az általános tartalék, mely év közben a  nem tervezett, vagy alultervezett 
kiadások fedezetéül szolgál. 
Céltartalékot a 2008. évi pénzmaradvány terhére fogunk képezni a 2008. évi költségvetési 
beszámoló elfogadásával egyidejőleg. 
Hiteltörlesztés  kerete 1.000.- ezer Ft . 
 (2) Az önkormányzat pénzmaradványt nem tervezett. 
 
10. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerően a 9. számú melléklet adja meg. 
 
11. § Az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait  
tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
12. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: 
            - 71,3 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),   

- 72 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
- 74 fı engedélyezett létszámkeretben  

állapítja meg. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek  létszámkeretét a képviselı-
testület az 5.. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év 



közben megváltoztathatóak. 
14. § (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 
A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének 
pótelıirányzatok szerinti módosításáról. 
 (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a 
részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló (módosított) 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is 
eltérhet. 
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a 
képviselıtestületet a legközelebbi ülésen tájékoztatja. 
(5)A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester elıirányzatok között 
átcsoportosíthat, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet.   
 
15.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel a számlavezetı pénzintézettıl, - folyószámla hitel keret - vagy a 
céltartalék ideiglenes igénybevétele. 
 
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
 
19. § Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény  118 §-a alapján, az 
önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete  elıterjesztésekor bemutatandó 
mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket  a 12. melléklet tartalmazza.  
 

Záró és egyéb rendelkezések 
19.§ (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 

 
2.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz mőszaki ellenır 
biztosítására árajánlat kiválasztása 
Bobál István: 3 ajánlatot kértünk be. A pályázatban mőszaki ellenır biztosítására br.3420eFt 
beállításra került. A br.2700eFt a legalacsonyabb árajánlat, a Vita Bt. ajánlata. 
Fercsik Tibor: A pályázatba be volt tervezve, ha megtakarítás lesz, a pályázaton belül 
elkölthetjük? 
Bobál István: Érdeklıdtünk, ha túllépés van, meg kell magyarázni, ha csökkentés van, 99 %, 
hogy el lehet költeni a pályázatban.  
Gólyáné Dudás Edit: Ha többet költünk, a költség a miénk.  
Bobál István: Az utolsó információ szerint a bruttó pályázati összegbe, ugyanúgy, mint a 
túllépést indoklással el lehet számolni, így a megtakarítással is lehet mit kezdeni a pályázaton 



belül.  
Dr. Sápi Attila : Ezek a kiadások kötelezıen jelennek meg, és be vannak építve a pályázatba.  
Bobál István: Igen, az is meg van, hogy mennyi összegig.  
Aki egyetért azzal, hogy a Vita Bt. ajánlatát fogadjuk el, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
30/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz mőszaki  ellenır biztosítására 3 db  ajánlatot kért be 
vállalkozóktól.  
A 3 ajánlatból a Vita Bt 8460 Devecser, Lékai u.2.sz. ajánlatát fogadja el 2.250.000.-Ft + 
ÁFA, összesen 2.700.000.,-Ft értékben.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. A képviselı-testület az 
összeget a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
3.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz nyilvánosság  biztosítására 
árajánlat kiválasztása 
Bobál István: Elıírás a nyilvánosság biztosítása is.  
Fercsik Tibor: Mindhárom ajánlat betőre egyforma, biztos van erre egy törvényi elıírás. Az 
árakban viszont van, javaslom a legolcsóbbat.  
Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy a Patrióta Média Kft. ajánlatát fogadjuk el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
31/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz nyilvánosság biztosítására 3 db  ajánlatot kért be 
vállalkozóktól.  
A 3 ajánlatból a Patrióta Média Kft. 1162 Budapest, Szt.Imre u.100.sz. ajánlatát fogadja el 
2.700.000.-Ft + ÁFA, összesen 3.240.000.,-Ft értékben.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. A képviselı-testület az 
összeget a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
 
4.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz tervezés (kiviteli tervek)  
biztosítására árajánlat kiválasztása 
 



Bobál István: Ódor Sándor adta a legjobb ajánlatot. 
Aki egyetért azzal, hogy Ódor Sándor ajánlatát fogadjuk el, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
32/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz tervezés (kiviteli tervek) biztosítására 3 db  ajánlatot kért 
be vállalkozóktól.  
A 3 ajánlatból Ódor Sándor 2330 Dunaharaszti, Babits M.u.7.sz. ajánlatát fogadja el 
7.500.000.-Ft + ÁFA, összesen 9.000.000.,-Ft értékben.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. A képviselı-testület az 
összeget a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
5.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz projektmenedzser 
biztosítására árajánlat kiválasztása 
 
Bobál István:  Az M27 Absolvo Consulting ajánlata a legjobb.  
Aki egyetért azzal, hogy az M27 Absolvo Consulting Gmbh. ajánlatát fogadjuk el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
33/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz projektmenedzser biztosítására 3 db  ajánlatot kért be 
vállalkozóktól.  
A 3 ajánlatból az M27 Absolvo Consulting Gmbh. 1115 Bp. Bartók B.út 152/c.sz. ajánlatát 
fogadja el 6.250.000.-Ft + ÁFA, összesen 7.500.000.,-Ft értékben.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. A képviselı-testület az 
összeget a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
6.) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz tervezıi mővezetés  
biztosítására árajánlat kiválasztása 
Bobál István: Két ajánlat egyforma. A törvény szerint nem lehet választani, újra kérjük ıket, 
hogy küldjenek ajánlatot. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
34/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 



csapadékvíz-elvezetési pályázathoz a tervezıi mővezetés biztosítására 3 db  ajánlatot kért be 
vállalkozóktól.  
A 3 ajánlatból két ajánlat összege megegyezik, ezért a testület úgy döntött, hogy a tervezıi 
mővezetés biztosítására újabb ajánlatokat kér be. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
7.) Könyvvizsgálói árajánlat 
Bobál István:  Nem kértünk 3 ajánlatot, mert a jogász szerint az a legcélszerőbb, ha a 
jelenlegi könyvvizsgálót kérdezzük meg elsı körben. A könyvvizsgálónk 480eFt-os 
árajánlatot adott. Eltudjátok-e fogadni, hogy ne kérjünk több ajánlatot, és ezt a 480eft-ost 
elfogadjuk. A betervezett ár 1,5Mft. Külön alszámlát kellett nyitnunk erre a projektre. 
Szállítói finanszírozás: MÁK-on keresztül történik a pénzkifizetés. 
Bazan Tibor: Jobb lett volna, ha kérünk másik két ajánlatot a saját magunk megnyugtatása 
miatt. De ha 1,5Mft van betervezve, és ez 480eFt-os ajánlat, akkor el tudom fogadni. 
Bobál István: A könyvvizsgáló egy bizalmi dolog, 6 éve könyvvizsgálja az önkormányzatot, 
ismeri a kollegákat. Aki egyetért azzal, hogy a Rekord’96. ajánlatát fogadjuk el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
35/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz könyvvizsgáló biztosítására   a Rekord ’96 Könyvvizsgáló 
és Adótanácsadó Kft. 2111 Szada, Arany J.u.11.sz. ajánlatát elfogadja 400.000.-Ft + ÁFA, 
összesen 480.000.,-Ft értékben.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. A képviselı-testület az 
összeget a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
 
8.) Megvalósíthatósági tanulmány 
Bobál István:  Két ajánlat érkezett be, pedig hármat kértünk, a Ranuatu Kft. ajánlata össz. 
3.240.000.-Ft összegben. 
Bazan Tibor: Miért nem volt betervezve külön a hetedik?  
Gólyáné Dudás Edit: Részletesebb anyagban külön ki volt részletezve. A pályázatban 
részletesen volt, de már a támogatási szerzıdésben már nem tüntették fel külön. 
Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy Ranuatu Kft.  ajánlatát fogadjuk el, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
36/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány biztosítására 3 db  
ajánlatot kért be vállalkozóktól.  
A 2 beérkezett ajánlatból a RANUATU Kft. BUDAPEST, 1156 Sárfő u. 3.sz. ajánlatát 
fogadja el 2.700.000.-Ft + ÁFA, összesen 3.240.000.,-Ft értékben.  
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. A képviselı-testület az 
összeget a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: 15 nap 
 
 
 
9.)Falugyőlés 
Bobál István: Tájékoztatom a testületet, hogy a hulladékgazdálkodás területén március 22-én 
falugyőlést tartunk, az AVE tájékoztatja a lakosságok a hulladékszállítás módjáról.  23-24-25-
én lesz a győjtıedények és a szelektív zsákok kiosztása, azon a héten már így történik a 
hulladékszállítás. 
 
10./  Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. pályázat  
a.) Megállapodás jóváhagyása Galga-menti Víziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı 
(Üzemeltetı) Társulás létrehozására 
Bobál István: Hévízgyörk, Aszód és Váckisújfalu nem fogadtuk el a társulási megállapodást 
és alapító okiratot. Üzemeltetı társaságot akart létrehozni, nem értettem vele egyet, a testületi 
tagoknak levelet írt Galgamácsa polgármestere. A javaslatainkat, módosításokat át tudták 
vezetni, amit kértünk tılük. Közösen pályáztunk komposztáló létrehozására. Az elıterjesztést 
ezekkel a módosításokkal már el lehet fogadni. 
Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
37/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. 
pályázat jogi személyiségő Galga-menti Víziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı 
(Üzemeltetı) Társulás alakítására vonatkozóan a megállapodást elfogadja.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 

 
b) Galga-menti Víziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı (Üzemeltetı) Társulás Alapító 
Okiratának jóváhagyása 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
38/2009.(III.12.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Galgamácsa KEOP-1.2.0/1F-2008-0040.sz. 



pályázat jogi személyiségő Galga-menti Víziközmő Beruházást Lebonyolító és Mőködtetı 
(Üzemeltetı) Társulás Alapító Okiratát elfogadja.  
 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
Bobál István: Ha nincs más hozzászólás, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 
 
 
 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 
 Polgármester  jegyzı 
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