
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévizgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. március 31-én 
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 

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 
11 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,/ Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
3,/ Civil szervezetek tájékoztatója 

-Összefogás Hévízgyörkért Egyesület .  
-Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület  
-Összefogás a Hévízgyörki Ifjúságért Egyesület  
-Hévízgyörki Asszonykórus Népmővészeti Egyesület  
-Gondolkodók Olvasóköre  
-Hévízgyörki Természetbarát Egyesület  
-Hévízgyörki Polgárır Egyesület   
-Hévízgyörk Sportklub  
-Hévízgyörki Nyugdíjasklub   
-Góliát FC 
-Európa Szívében Egyesület 
-Galgamentéért Egyesület 
-Porszem Közösségi Mőhely 

Elıadó: Kovácsné Toldi Ildikó OKB elnök 
 
4,/Civil szervezetek 2009. évi támogatása 
Elıadó:  Bobál István polgármester 
 
5./ Dr. Katona-Pokorádi Márta Hévízgyörk Ady E. u. 25. sz. alatti lakos kérelme 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
6./Hévízgyörki vasúti átjáró csapadékelvezetési ügye 
Elıadó: Bobál István polgármester 



 
7./) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz tervezıi mővezetés  biztosítására árajánlat 
kiválasztása 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
8./Hévízgyörk „ERDİALJA” Szılıhegyi rész Településszerkezeti Terv módosítása, Szabályozási terv  és Helyi 
építési szabályzat-tervezet készítése (Holényi Magdolna településrendezı tervezı ajánlata) 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
9./ Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(IV.1.)sz. rendelete, A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2007.(IX.26.)sz. rendelet módosítása 
 
10../Elıterjesztés kötvény forgalmazói szerzıdés módosításáról 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
11./Egyebek 
 
 
Bobál István:  Módosító indítványom van. Javaslom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk meg Dr. 
Katona-Pokorádi Márta Hévízgyörk Ady E. u. 25. sz. alatti lakos kérelmét, a Hévízgyörk 
„ERDİALJA” Szılıhegyi rész Településszerkezeti Terv módosítása, Szabályozási terv  és 
Helyi építési szabályzat-tervezet készítése napirendi pontot és az elıterjesztést kötvény 
forgalmazói szerzıdés módosításáról. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
39/2009.(III.31.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az alábbi napirendi pontokat 
zárt ülés keretében tárgyalja: 
 

10../Elıterjesztés kötvény forgalmazói szerzıdés módosításáról 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
8./Hévízgyörk „ERDİALJA” Szılıhegyi rész Településszerkezeti Terv módosítása, Szabályozási terv  
és Helyi építési szabályzat-tervezet készítése (Holényi Magdolna településrendezı tervezı ajánlata) 
Elıadó: Bobál István polgármester 
 
5./ Dr. Katona-Pokorádi Márta Hévízgyörk Ady E. u. 25. sz. alatti lakos kérelme 
Elıadó: Bobál István polgármester 

 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
Zárt ülés következik. 

A nyílt ülés folytatódik. 
 
1,/ Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás 
módosítása 
 
Bobál István: A kistérségi pénzügyi bizottság létszámilag bıvült, ezért szeretné a módosítást 
a társulás elfogadtatni minden településsel. Javaslom, fogadjuk el az elıterjesztést.  
Aki az elıterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 



A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
43/2009.(III.31.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az Aszódi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának VII. pontja 
módosítását. 
A Társulás szervei-Pénzügyi Ellenırzı bizottságra vonatkozó rész: 

1. A Társulási Tanács tagjai sorából Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot választ a 
Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenırzése céljából. 

2. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökére és tagjaira a Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet. az elnököt és a tagokat a 3. számú függelék tartalmazza. 

Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
2,/ Civil szervezetek tájékoztatója 

-Összefogás Hévízgyörkért Egyesület .  
-Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület  
-Összefogás a Hévízgyörki Ifjúságért Egyesület  
-Hévízgyörki Asszonykórus Népmővészeti Egyesület  
-Gondolkodók Olvasóköre  
-Hévízgyörki Természetbarát Egyesület  
-Hévízgyörki Polgárır Egyesület   
-Hévízgyörk Sportklub  
-Hévízgyörki Nyugdíjasklub   
-Góliát FC 
-Európa Szívében Egyesület 
-Galgamentéért Egyesület 
-Porszem Közösségi Mőhely 

 
Bobál István: Büszkék lehetünk magunkra, mivel olyan településen élünk, ahol civil 
szervezetek sokasága van jelen, magának érzi a falu problémáját. Minden civil szervezet 
értékelést készített. Gratulálok a 2008.évi mőködésükhöz, eredményeikhez, és hogy a tagság 
nı a civil szervezetekben.  
Bazan Tibor: Köszönjük az elvégzett munkát. A Sportklubon belül mőködik  a Hévízgyörk 
II. labdarúgó csapat. Részesülnek valamilyen támogatásban? 
Pintér Sándor: Része a Hévízgyörk II. is a Sportkörnek. Díjmentesen használja a 
létesítményeket. A Sportkör a létesítményt maga üzemelteti.  
Nádaskúti Márta Európa Szívében Egyesület: Javaslom, hogy a civil szervezetek kapják 
meg a többi civil szervezet beszámolóit, nem igazán ismerjük egymás munkáját. 
Bobál István: Utólag kiküldjük a civil szervezetek beszámolóit. 
Szovics Mihály: Polgárırök mennyi aktív tagja van? Felvetıdött az OKB ülésen, hogy 
valamilyen formában kellene a tájékoztatót megírni, hogy mirıl számoljanak be a civil 
szervezetek. 
Szabó Csaba Polgárır Egyesület: 54 fı.  
Bobál István: Nehéz keretekbe foglalni, a fı kérdésekre minden civil szervezet leírta a 
választ. Lehet egy mintát készíteni, a jövıben ennek szellemében kérni a tájékoztatót a 
szervezetektıl. 
Kovácsné Toldi Ildikó: A gazdasági részére gondoltunk az OKB ülésen. Ez segítség is lehet 
a szervezetek részére. 



Kliment Frigyes ÖNYE: Felvetéssel kapcsolatban: remélem nem számlákra gondoltak. 
Minden szervezet írja le, hogy az önkormányzati támogatást mire használta fel. 
Kovácsné Toldi Ildikó: Az OKB ülésen is erre gondoltunk, ez nem történt meg minden 
esetben. 
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel,  kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
44/2009.(III.31.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a civil szervezetek 
2008.évi tájékoztatóját. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
3,/Civil szervezetek 2009. évi támogatása 
Benkó László: A PEB és OKB közös ülésen tárgyaltuk az elıterjesztést. Az összegek 
meghatározásra kerültek. Elfogadásra javasolja a testületnek. –Az összegek felsorolásra 
kerülnek.- 
Bobál Istán: A Porszem Egyesület és a Galga-mentéért Egyesület közösen egy rendezvényt 
fog szervezni május 1-2-án, a két egyesület közösen kapja az összeget. 
Pintér Tiborné: Óvoda alapítvány miért nincs benne? 
Bobál István: Nem civil szervezet, az önkormányzat hozta létre. 
Bazan Tibor: PEB ülésen felmerült-e , hogy a Sportkörnek az intézményét mőködtetni is 
kell. A rezsidíjak emelkednek, esetleg annyival megemelt támogatást tudnánk a sportkörnek 
biztosítani. 
Bobál István: Mi is gondoltunk erre, megbeszéltük elnök úrral, hogy ameddig a takarónk ér, 
próbálja elfogadni a tavalyi összeget.   
Aki elfogadja az elıterjesztést, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
45/2009.(III.31.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 
2009.évi támogatását, és az Oktatási és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı 
Bizottság   javaslata alapján az alábbi támogatásokat állapítja meg 2009. évre: 
 
Civil  szervezet     2009. évi támogatás 
Összefogás Hévízgyörkért Egyesület   150.000,- 
Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület   400.000,- 
Összefogás a Hévízgyörki Ifj.Egyesület   150.000,- 
Hévízgyörki Asszonykórus Népm.Egyesület  500.000,- 
Gondolkodók Olvasóköre      50.000,- 
Hévízgyörki Természetbarát Egyesület   100.000,- 
Hévízgyörk Polgárırség Egyesület    450.000,- 
Hévízgyörki Sportklub             2.700.000,- 
Hévízgyörki Nyugdíjasklub     400.000,- 
Góliát Fc       300.000,- 
Európa Szívében Egyesület     200.000,- 
Galga-Mentéért Egyesület     100.000,- 
Asztalitenisz Szakosztály     100.000,- 
Elsı Csengetés Alapítvány     200.000,- 
Porszem Közösségi Mőhely     200.000,- 



 
A civil szervezetek  támogatása idén is két részletben lenne kifizetve. Kivétel a Porszem 
Közösségi Mőhely, melynek a 200.000,- Ft-os támogatás egyszeri kifizetés lenne, melybıl  
május 1-2-án  két napos Galgamenti Hagyományırzı Fesztivált szervez. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Bankó Judit pü.ea. 
Határid ı: azonnal 
 
 
4./Hévízgyörki vasúti átjáró csapadékelvezetési ügye 
Csoma István: Közös bejárás volt a hévízgyörki vasúti átjárónál.2010. évben tervezi átépíteni 
a vasúti pályát,  a környezı területen a csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, ezekrıl a 
területekrıl a csapadékvíz az útátjáróra folyik. A vasúti pálya elsárosodott, a MÁV tervezi 
átépítését, ezzel egyidıben a csapadékvíz elvezetését is meg akarják oldani az érintett 
felekkel. Ez közös ügy, a MÁV vállalja egy iszapfogó kialakítását, és árkok takarítását. Az 
önkormányzat feladata lenne, hogy egy védelmet kialakítson, pl. fekvırendır, amivel a 
lezúduló vizet megfognánk, és az úttól levezetnénk oldalra, egy szikkasztóba. Biztosítani 
kellene 4-5 napra egy földmunkagépet.  A díja kb. 300eFt. 
Bobál István: Van olyan pályázati lehetıség, ami késik, mezıgazdasági utakra lehet pályázni. 
Ezt a problémát megoldaná, de nem tudjuk, lesz-e. Ezt a problémát kezelnünk kell, a 
javaslatot támogatom. 
Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
46/2009.(III.31.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött a Fejlesztési és Pályázati 
Bizottsága javaslata alapján, hogy a Hévízgyörki vasúti átjáró felújítása kapcsán a 
csapadékvíz elvezetés megoldásának érdekében a munkálatok elvégzéséhez az árokásó gépet 
biztosítja, amelynek várható költsége 300 e Ft. A képviselı-testület a pénzügyi fedezetet a 
2009.évi költségvetésében biztosítja. 
Felelıs: Bobál István polgármester 
             Lukesné Csábi Ágnes jegyzı 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határid ı: azonnal 

 
5./) KMOP.3.3.1/B. belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz tervezıi mővezetés  
biztosítására árajánlat kiválasztása 
Bobál István: Az elızı ülésen két egyforma pályázat érkezett, elnapoltuk, újabb ajánlatot 
kértünk. A legjobb ajánlat 580eFt+ áfa értékben volt Dominyák Csaba vállalkozótól.  
Javaslom elfogadásra. Aki egyetért az elıterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
47/2009.(III.31.) Képviselı-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a KMOP.3.3.1/B. belterületi 
csapadékvíz-elvezetési pályázathoz tervezıi mővezetés biztosítására    3 db  ajánlatot kért be 
vállalkozóktól.  
A 3 ajánlatból Dominyák Csaba egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el 580.000.-Ft+ ÁFA 
összesen: 696.000.-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./ Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009.(IV.1.)sz. rendelete, A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2007.(IX.26.)sz. rendelet módosítása 

 
Lukesné Csábi Ágnes: A testület rendelkezik már szociális rendelettel, viszont  a 
lakásfenntartási támogatás még nem volt leszabályozva a rendeletben. Az elmúlt hónapban 
kaptunk ilyen kérelmet, és várhatóan több kérelem is lesz.  A kötelezı lakásfenntartási 
támogatás elemeit javasoljuk belevenni a rendeletbe. Az összeg 95 %-át a Magyar 
Államkincstártól vissza lehet igényelni, 5 %-át kell az önkormányzatnak biztosítani.  
Pintér Tiborné. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja elfogadásra. 
Bobál István: Aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 

A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja: 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2009.(IV.1.)sz. rendelete 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2007.(IX.26.)sz. rendelet 

módosítása 
1.§. 

A rendelet IV.fejezet 10.§.a.) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
- lakásfenntartási támogatás 

2.§. 
A rendelet az alábbi 29/A.§.-al egészül ki: 
 
29/A. Lakásfenntartási támogatás 
Az önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben meghatározott jogosultaknak normatív 
lakásfenntartási támogatást nyújt. 
(1) Hévízgyörk Község Képviselı-testülete lakásfenntartási támogatást nyújt: 
a.) a szociális törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak /normatív 
lakásfenntartási támogatás/, 
(2) Normatív lakásfenntartási támogatás esetén Hévízgyörk Község Képviselı-testület a 
lakásfenntartás elismert havi költségére, az elismert lakásnagyságra, valamint a 
lakásfenntartási támogatás havi összegére az Szt. szabályait változtatás nélkül alkalmazza. 
(3) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört 
az Egészségügyi és  Szociális Bizottság gyakorolja. 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet Hévízgyörk Polgármesteri Hivatalánál 
lehet benyújtani folyamatosan; elbírálásuk az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén havi 
rendszerességgel történik. 
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.9 
korm.rendeletben meghatározott nyilatkozatot ( a lakásban tartózkodásának jogcímérıl, a 
kérelmezıvel közös háztartásban élık számáról, valamint annak a lakásnak a nagyságáról, 
amelyre tekintettel a támogatást igényli), a jövedelmi és vagyoni igazolásokat, s a 
lakásfenntartási költségek igazolásául szolgáló számlákat, albérletben élı esetén a bérleti 



szerzıdést, pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerzıdést és az utolsó befizetés 
bizonylatát, a lakás nagyságának hitelt érdemlı módon történı igazolása. 
(6) A kérelmezıt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának elsı napjától illeti meg. 
(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem nyomtatvány a helyi rendelet 5.sz.mellékletét 
képezi. 

3.§. 
A rendelet az alábbi 29/B.§.-al egészül ki: 
29/B.§. 
(1) Megszőnik a támogatás: 
- a megállapított idı elteltével, 
- a támogatásokra okot adó körülmények megváltoztatásával. 
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja. 

4.§. 

A rendelet az alábbi VIII. fejezettel egészül ki: 

VIII. fejezet 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szervezete és mőködése 

48.§. 
(1) Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselı-testülete egyes szociális, egészségügyi, gyermek-és 
ifjúságvédelmi feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében Egészségügyi és Szociális Bizottságot 
mőködtet (a továbbiakban: ESZB). 
(2) Az ESZB személyi összetételét a képviselı-testület határozza meg az önkormányzati törvény 
alapján 
(3) Az ESZB ülését az elnök hívja össze szükség szerint, de 30 naponként legalább egyszer. 

a.) az ESZB üléseirıl jegyzıkönyv készül, és a tagok jelenléti ívet írnak alá, 

b.) az  ESZB mőködésére Hévízgyörk Község Önkormányzat Bizottságok ügyrendjének 
rendelkezései az irányadók. 

 (4) Az ESZB döntéseit egyszerő többséggel hozza. Az egyszerő többséghez a jelenlévı 
bizottsági tagok több mint felének szavazata szükséges. 
 (5) a./ Az ESZB döntései külön határozatban kerülnek megszerkesztésre, az elnök sk. névjegyével 
ellátja és azt a jegyzı a kiadmány hiteléül hitelesíti. 
b.) a határozaton Hévízgyörk Község képviselı-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
feliratú, állami címerrel ellátott bélyegzı van. 
 (6) Amennyiben az  ESZB elnöke az ülésre való felkészülésben vagy a részvételben akadályoztatva 
van, úgy az elnök jogait és kötelezettségeit az általa megbízott helyettes gyakorolja. 
 (7)Az  ESZB javaslatot tesz a pénzügyi koncepció készítése folyamán, a következı költségvetési év 
szociális keretösszegére. 
 (8)Az  ESZB ülésein a tagokon kívül csak az e rendeletben meghatározott meghívottak vehetnek 
részt, amennyiben egyedi hatósági ügyben járnak el. 
(9)Az ESZB mőködésével kapcsolatos szervezési feladatokat a jegyzı biztosítja, ezen belül: 

• elıkészíti a bizottsági üléseket, 
• beszerzi a szükséges igazolásokat, 
• elkészíti a környezettanulmányokat, 
• kiküldi a meghívókat, 
• információkat szolgáltat a testületi döntés megalapozásához, 
• elkészíti a bizottság ülésének jegyzıkönyvét a testületi jegyzıkönyvre vonatkozó szabályok 

alapján, 



• elvégzi a határozatokkal kapcsolatos leíró és postázó tevékenységet, 
• gondoskodik a megítélt összeg kiutalásáról. 

(10) Az  ESZB üléseirıl szóló jegyzıkönyvet az elnök írja alá. 

(11)A polgármester hatáskörének gyakorlásáról a soron következı ülésen tájékoztatja a Képviselı-
testületet. 
(12) Az ESZB és a polgármester döntése ellen a képviselı-testülethez lehet fellebbezéssel fordulni. 

(13) Az  ESZB illetve a polgármester a fellebbezés benyújtását követı 15 napon belül megtámadott 
határozatot visszavonhatja illetve a fellebbezésnek megfelelıen - új körülmény feltárásával - 
módosíthatja, kijavíthatja vagy kiegészítheti. 

5.§. 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik a helyben 
szokásos módon. 

Hévízgyörk, 2009. március 3. 

 Bobál István sk.  Lukesné Csábi Ágnes sk. 

 Polgármester jegyzı 
 
 
7./ Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekrıl 
Bobál István: 3 kötelezettségvállalás volt a két ülés között: 1B Telekom szerzıdése, az 
admin mőködtetéséért, 119.900.-Ft-ot fizettünk ki. Egri Zoltán eddig nem küldött számlát, 
most már 2009-ben elküldte, a szolgáltatás mögött teljesítés van, ki kellett fizetnünk. Telek 
hirdetése a Galga-mente újságban 114eFt értékben. Egy-két érdeklıdés van. Földmérési díjat 
fizettünk a laktanya gyakorlóteréért 194eFt-os összegben, ma mérték ki.  
Március 15-i ünnepségen való részt vételért köszönetet mondok a lakosságnak, civil 
szervezeteknek. A temetıben emlékmővet állítottunk fel kopjafával a hısi halottak emlékére. 
Falugyőlés tartottunk a hulladékgyőjtı edényekkel kapcsolatosan. A testület úgy döntött, 
hogy az IKSZT pályázatot beadja, erre az ÖHIE elnyerte a jogosítványt.  
 
8./Egyebek 
 
Bazan Tibor: Tájékoztatom a testületet, hogy május 1-jén Erdélybıl érkezik a Havadi 
önkormányzat vezetése, 3 napot itt töltenek. Testvértelepülési megállapodás aláírásának, 
reméljük nem lesz akadálya.  
Bobál István: Fontolgattuk már korábban is, hogy a Kárpát-medencébıl választunk még 
testvértelepülést. Galga mentéért Egyesület és a Porszem Közösség Mőhely Egyesület 
hagyományırzı rendezvényt tart május 1-jén. Az elnököket biztosítottam a támogatásunkról. 
Bazan Tibor: Köszönöm a támogatást a két egyesület nevében. 
Kliment Frigyes: Hulladékkezelés: javasolom a Környezetvédelmi Bizottságnak, figyeljük a 
nem pénteki égetéseket, hathatósan lépjünk fel ebben. Ha van pl. nagyobb darab 
fóliamaradvány és ki akarja tenni a szemétszállításkor, mőanyagos zsákba tegye, vagy 
lomtalanításkor tegye ki? A civil szervezetek a támogatás két részletben kapják? Az elsı 
részre mikor számíthatunk? Miért van a testületben még mindig csak 11 tag? Mi ennek a jogi 
helyzete? 
Bobál István: A hulladékgyőjtı tájékoztatót ki fogjuk egészíteni. A civil szervezeteknek a 
támogatási összeget két részletben fizetjük, az elsıt ezen a héten utaljuk. Az, hogy miért  11-
en vagyunk: Rajkó Gábor képviselı nyilatkozott, hogy lemond, a sorban következı képviselıt 
felkérte a HVB, nyilatkozzon, elvállalja-e a pozíciót. İ nyilatkozott, hogy elvállalja, de nem 
tette le az esküt.  A HVB dolgozik ezen az ügyön, ık a hivatottak ezt megválaszolni. Ez még 



nem fordult elı, hogy nyilatkozott a képviselı, de nem tette le az esküt. 
Lukesné Csábi Ágnes: A HVB lehetıséget adott, hogy a sorban következı ülésen letegye az 
esküt, de az illetı a napirendi pontra nem jött el. Ebben az ügyben döntést hozott a HVB, a 
TVI és a Bíróság. Várom a HVB döntését, hogy melyik ülésre hívjuk meg ifj. Petı Ferencet, 
hogy letegye az esküt és átvegye a megbízólevelet. 
Hajdú Gáborné: Köszönöm a Hévízgyörki Nyugdíjasklub nevében a támogatást. 
Adószámunk meg lesz lassan, és mi is pályázhatunk. Polgármester úr legyen szíves szólni a 
gyógyszerésznek, hogy milyen dolog az, hogy a héten háromszor kell elmenni egy 
gyógyszerért, mert nincs.  
Bobál István: A gyógyszertár vezetıjét meg fogjuk keresni ezügyben. 
Ha nincs más hozzászólás, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

-kmf- 
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 Polgármester  jegyzı 
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