
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 10-én 

megtartott  rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester  

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Hajdú Éva 

Pintér Tiborné 

Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

  

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 

 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 

12 főből 7 fő megjelent. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Bazan Tibor és 

Csoma István alpolgármestereket. Javaslom, 6. pontként vegyük fel az Egyebek napirendi 

pontot. 

 

Napirendi pont: 
1./. Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítési pályázat 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

2./ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

3./ Bölcsőde pályázat 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

4./ Előterjesztés szennyvíztisztító telep 2009.évi bérleti díjának felhasználására 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

5/ Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Reg. Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás – nyilatkozat a 2010-től szervezendő települési szilárd hulladékbegyűjtési 

szállítási közszolgáltatásról 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

6./ Egyebek 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag 7  igen szavazattal elfogadja a  módosított napirendi 

pontokat. 

 
1./. Petőfi Sándor Általános Iskola akadálymentesítési pályázat 

Bobál István:  Beadás előtt van a pályázatunk. Egyben szavaztuk meg a két dolgot, és külön-

külön kell beadni, tehát szét kell választanunk. Mindkét anyagunkat megnézték, pár dologra 

hívták fel a figyelmet. Növelnünk kell az önrészt, 10 %-os az önrész. Az önkormányzati 

épületet fel tudjuk úgy újítani, hogy két pályázat előtt állunk, az akadálymentesítési és 

energetikai. Ez az épület abból a pénzből úgy bővíthető, hogy az akadálymentesítés és 



polgármesteri hivatal bővítés is belefér. Van ilyen lehetőségünk, használjuk ki. Az iskolánál 

hasonló a helyzet, át kellett terveztetni a pályázatot, mert a liftet áttették belülre. Két 

lépcsőben fel tudjuk újítani az iskolát. Tehát 4 pályázatot fogunk beadni a két létesítményre, 

de most csak kettőről tárgyalunk.  

Hajdú Éva: Mit takar az önkormányzatnál a bővítés? 

Bobál István: Az épületünk hátrafelé bővülne, megszüntetnénk hátul a lomtárat. Lenne 

tárgyaló és két ügyféltér, amit a mozgáskorlátozottak el tudnak érni, vizesblokk ki kerülne a 

folyosóról, irattár a padlástérben lenne. Ez kerülne 18Mft-ba.  

Csoma István: Be van adva engedélyezésre? Az iskolának van építési engedélye? 

Bobál István: Van jogerős építési engedélye. 2006. óta minden intézményhez hozzányúltunk, 

korrekt módon mindenki kivárja a sorát. Az iskolának is van jogerős engedélye.  

Bazan Tibor: Iskola akadálymentesítéséhez max.30Mft igényelhető, tehát lehet ez kevesebb 

is? 

Bobál István:  Lehet, de a lifttel még beteszünk két vizesblokkot, feljáratot, nyílászárók stb. 

Bazan Tibor: Van-e fedezet, hogy kiegészítsük, ha kevesebbet kapunk? 

Bobál István:  Ha nem kapnánk elegendőt, akkor erre az épületre nem kötjük meg a 

támogatási szerződést. 

Lukesné Csábi Ágnes: A testület döntött május 26-án a benyújtásról, most az önerő összegét 

kell megváltoztatni, az eredeti határozatot módosítjuk és kiegészítjük. 

 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

148/2009. (XI.10.)sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2009. (V.26.)sz. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja és kiegészíti: 
1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-4.5.3. jelű – „A 

hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése” címmel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg rendelkezésre álló műszaki 

tervdokumentációk átdolgozásának ügyében eljárjon. 

2. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-4.5.3. jelű – „A 

hévízgyörki Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címmel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert tervezői árajánlatok bekérésére és 

kiválasztására. 

3. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-4.5.3. jelű – „A 

hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése” és „A hévízgyörki 

Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címmel.  

4. A Petőfi S. Általános Iskola pályázata bruttó 33.334.000.-Ft, ebből saját erő: 3.334.000.-

Ft. Az összeg rendelkezésre áll, a pályázat céljára felhasználható a fejlesztési céltartalék 

terhére. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea.  

Határidő: azonnal 

 
2./ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 



 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

149/2009. (XI.10.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2009. (V.26.)sz. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja és kiegészíti: 
1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-4.5.3. jelű – „A 

hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése” címmel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg rendelkezésre álló műszaki 

tervdokumentációk átdolgozásának ügyében eljárjon. 

2. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-4.5.3. jelű – „A 

hévízgyörki Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címmel. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert tervezői árajánlatok bekérésére és 

kiválasztására. 

3. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett KMOP-2009-4.5.3. jelű – „A 

hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése” és „A hévízgyörki 

Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címmel.  

4. A Polgármesteri Hivatal pályázata bruttó 20.053.736.-Ft, ebből saját erő: 5.053.736.-Ft. 

Az összeg rendelkezésre áll, a pályázat céljára felhasználható a fejlesztési céltartalék 

terhére. 
 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea.  

Határidő: azonnal 

 

3./ Bölcsőde pályázat 

Bobál István: Kaptunk egy levelet a közigazgatási hivataltól, hogy szeretnének minket tájékoztatni a 

3éven aluli gyermekek nappali ellátásával kapcsolatos lehetőségekről. További 1,2Mft-os összeget 

kellene még ráfordítani, hogy beadhassuk a pályázatot. Várhatóan a családpolitika változik. Magam is 

azt mondom, hogy akkora költsége van, és lehet, hogy nem lesz létjogosultsága, mert másfajta 

törvényt hoznak, ezek után újra testület elé hozom a témát, elsősorban az motivált, hogy további 

1,2Mft kellene. Kérem, gondolják át. Javaslom szüneteltetni. 

Csoma István: Javaslom, a tervezővel a szerződés megkötését ugyanígy szüneteltessük, amíg nem 

tudunk konkrétat.  

Bobál István: Azt megszavazta a testület, megpróbálok beszélni vele. Nem írom alá addig a 

szerződést, míg nem találkozok a testülettel. De ha már a terv olyan állapotban van, és sok munkája 

van benne, akkor nem tehetjük meg. 

Bazan Tibor: Ebben van valakinek felelőssége, hogy az október ülés elé nem teljesen előkészített 

anyag jött. Illés Mátyás valakinek a kérésére elvégezte a munkát, és ma mondta, hogy a tervek olyan 

állapotban vannak, hogy ezt pénteken átadja. 

Csoma István: Határozat nem volt róla, szerződésünk nincsen. 

Bazan Tibor: Ha mérlegeltünk volna, nem kellett volna, hogy előálljon. Tervezés megrendelése előtt 

látni kellett volna, aki ezzel meg volt bízva. Már nem először rendelünk meg tervezőtől munkát. A 

normatív támogatás jövőre is csökken, milliós nagyságrenddel. Én nem vagyok bölcsődeellenes, de ha 

nincs rá pénzünk, nem szabad bevállalni. 

Bobál István: Hat ember akkor úgy értékelte, hogy megpróbáljuk, mert van ilyen esélyünk. De azóta 

jöttek olyan információk, hogy kicsi az érdeklődés bölcsődére, új információk vannak a lehetőségekről 

a 2-3 éves gyerekekre.  Az óvodavezető és Illés Mátyással önszántából elvégzett egy sor dolgot, 

megkeresték a hatóságokat. Ha nem jön az 1,2Mft-os többletigény, akkor még mindig azon lennék, 

próbáljuk meg. Illés Mátyást holnap felhívom, milyen készültségben van a terv, hozza be. 



Bazan Tibor: A tények szerint 2010-re a támogatás nem stagnál, hanem csökken.  

Pintér Tiborné: Egy héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy elindítjuk ezt a projektet. Arról beszéltünk, 

hogy legyen egy tervünk.  

Bobál István: Úgy döntöttünk, hogy a pályázatot be fogjuk adni. De most még 1,2MFt bejött ahhoz, 

hogy be tudjuk adni a pályázatot. 

Pintér Tiborné: A terv meg van, ha bármikor lesz ilyen lehetőségünk, azt elő tudjuk venni.  

 

Dr. Sápi Attila képviselő megérkezik az ülésre. 

 

Csoma István: A múltkori ülésen polgármester úr  azt mondta, hogy 750eft a terv. A hatástanulmány 

jött hozzá 1,2Mft, amit 15-éig kellene elvégezni, az idő rövid, kicsi az esély, hogy összejöjjön ez a 

pályázat. Javaslom, függesszük fel, egy tavaszi pályázatnál megpróbáljuk jobban előkészítve.  

Bobál István: Megtöbbszöröződött a munka, és a tévedés lehetősége így nőhet, utólag derült ki, hogy 

hatástanulmány kell.  

Szovics Mihály: Nem az 1,2Mft-on múlik, hanem összességében át van értékelve.  

Csoma István: Ha elkészültek a tervek, meg kell kötni a szerződést, át kell venni a terveket.   

Bobál István: Azért próbáltam elétek ilyet tárni, hogy ha úgy gondolja a testület és megszavazza, 

adjuk meg a lehetőséget, hogy terveztessük meg, adjuk be, és ha végképp nem lesz forrásunk, akkor 

nem kötünk támogatási szerződést. Két hete újabb információk jöttek. Döntsük el, hogy 

szüneteltessük-e a bölcsőde ügyet, fizessük ki a tervet a tervezőnek, adja be az építési engedélyt, ami 4 

évig érvényes, onnan kezdve ráérünk megbeszélni, mikor adjuk be a pályázatot.  

Lukesné Csábi Ágnes: A bölcsődei tervezői szerződést a testület október 27-én hagyta jóvá. Átadtuk 

a tervezőnek a testületi határozatot, aki  bevállalta, hogy november 15-ig elkészíti.  

Bazan Tibor: Aki meg volt bízva, ha két héttel ezelőtt megnézte volna, tudta volna, hogy a 

megvalósíthatósági tanulmány kell hozzá.  

Pintér Tiborné: Az engedély 4 évig érvényes. Ha eladjuk a Nyárfást, és oda beköltözik sok fiatal, elő 

tudjuk venni ezt bármikor. Biztos, hogy szükség lesz bölcsődére.  

Bobál István:  20%-os tartalékkapacitáson dolgozunk az óvodában. A mostani jogszabályok nem 

engednek meg ott bölcsődei csoportot létrehozni. Akkor jött az, hogy bővítsünk, az 35 Mft lenne, arra 

sem kapunk pályázati pénzt. A harmadik ez a pályázat, a tervvel és a megvalósíthatósági 

tanulmánnyal, ami 2Mft,  beadhatjuk a pályázatot. Ha elnyerjük a pályázatot, van időnk azt mondani, 

hogy van forrás, vagy nincs, és nem kötünk szerződést. Három információ jött ezzel kapcsolatban, az 

Államigazgatási Hivatal tájékoztatása, az óvodai törvény módosítása, és a jövendőbenli kormány új 

családtörvényt tervez. Minden információt elétek akarok tárni, hogy bölcsen tudjunk dönteni.  

Csoma István: Az ideiglenes bizottságon a gazdasági vezető képviseltette az önkormányzatot, a 

jegyzőkönyvből azt olvastuk, hogy amennyiben a Nyárfás telkek elkelnek, különösebb akadály nem 

lesz.  

Benkó László: Várjuk meg az államigazgatási hivatal tájékoztatását. 

Bobál István: Három ajánlatot kértek a megvalósíthatósági tanulmányra. 

Csoma István: A Proventura Duo Bt. mondja el, ha úgy dönt a testület, milyen esély van a beadásnak. 

Tokody Attila: Húzós. Eszközlistát kell összeállítani ehhez, aminek csak a pénzügyi vonzata 20-

30Mft.  Szét kell bontani  a költségvetését, ahhoz napok kellenek.  

Bobál István: Két hete úgy döntöttünk, hogy beadjuk a pályázatot.  Azt mondtátok, hogy a bölcsődét 

be tudjátok adni. 

Bobál Zoltán: Abban az esetben, ha nov.25-ig minden adat a rendelkezésünkre áll.  

Tokody Attila: Ha Nov.25-re fogják elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt, 5 nap alatt ekkora 

pályázatot nem lehet megcsinálni. Most kaptuk meg az árajánlatot, hiába kértük, csak most kaptuk 

meg.  

Szovics Mihály: Amikor úgy volt, hogy beadhatjuk a pályázatot, akkor úgy nézett ki, hogy időre be 

lesz adva. 

Bobál Zoltán: Azt írtam, hogy 25-ig minden adatot korrekten meg kell kapnunk. De sok információt a 

költségtervből kell kivennünk, illetve a tanulmányból.  

Dr. Sápi Attila:  Ha most megállunk és elnapoljuk, akkor kell 750eFt-ot kifizetni, ha most 

továbblépünk, akkor 2Mft-ot kell kifizetni. Ha nem nyerjük meg, ez a 2Mft lesz a kockázat. Ha 

megnyerjük, akkor az önrész mekkora lesz? 



Bobál István: 12Mft. De a 2Mft akkor eltűnik, mert ez a költségbe beleszámítódik. Elő kell 

finanszírozni.  

Hajdú Éva: November 20-án lesz a tájékoztató, ezután  dönthetnénk. 

Szovics Mihály: Nincs idő, most döntsünk. 

Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy a fenti indokok alapján a testület úgy dönt, hogy a pályázatot 

2009. november 30-ig nem nyújta be, kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem hozott döntést. 

 

Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy a pályázat beadásához szükséges megvalósíthatósági 

tanulmányt és a rehabilitációs szakmérnök előzetes szakértői véleményét megrendeljük és ezt a 

költségvetés fejlesztési céltartalék alapjából finanszírozzuk, az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem hozott döntést. 

 

Lukesné Csábi Ágnes: Nem szavazta meg a testület a megvalósíthatósági tanulmányt és a 

rehabilitációs szakmérnök költségvetési fedezetét, nincs rá pénz, így az önkormányzat nem tudja 

beadni a pályázatot. 

 

4./ Előterjesztés szennyvíztisztító telep 2009.évi bérleti díjának felhasználására 

Bobál István: Két helyen van telep és bérleti díj. A komposztáló telep megvalósításának a 

pályázati önrész biztosítására szeretnék fordítani. Bag és Hévízgyörk között is van egy 

megállapodás, de ezt még mindig csak a bagiak vették fel. Beadtam az igényt, hogy most 

Hévízgyörk óhajtja felvenni, ez kb.1Mft/év. Most a 2Ft/m3-ról fogunk szavazni.  

Hajdú Éva: Mennyi az önerő? 

Bobál István: Lakosságarányosan van,  10 %.  

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: 11 önkormányzat építette az aszódi komposztáló telepet, ez 

át lett adva üzemeltetésre a Galgamenti Viziközmű Kft-nek.  

Bazan Tibor: Ki kérte, hogy az önerőről hozzunk döntést?  

Bobál István: A társulás, aki beadta a pályázatot.  

Bazan Tibor: A csatornaberuházási pályázat, ez a 2Ft m3-enként megjelenik a számlánkon? 

A pályázati írásban az van, hogy az önrészt a számlán látni kell. Amit jövőre kiszámlázunk, 

hogy tudjuk pályázati önrészhez odatenni? 

Bobál István: Mi számláznánk ki nekik, de mint tisztító bérleti díj. De mindig közösségi 

célokra volt felhasználva. Meg van, hogy egy évben mennyi m3 megy be.  

Bazan Tibor: Nekem az a javaslatom, ha tényleg a pályázati kiírásban az a követelmény, 

hogy az önrész látható legyen, kérem, addig ne szavazzuk meg, amíg nem látható. 

Bobál István: A szennyvíz-tulajdonosi közösség számláján kell, hogy látható legyen, mert a 

közösség pályázott erre.  

Lukesné Csábi Ágnes: Ott voltam a megbeszélésen, 5 polgármestert hívtak meg, 3 

polgármester és két jegyző volt ott, 3 polgármester szavazta meg, hogy ez az előterjesztés így 

megfelelő. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

150/2009. (XI.10.)sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2009. évi szennyvíz 

elhelyezés bérleti díjának összegét a komposztáló telep megvalósításához szükséges önerőként 

felhasználni. 

A bérleti díj megosztásának aránya a társulási megállapodásban rögzített vagyon  arányában kerüljön 

meghatározásra. 



Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 
 

Dr. Sápi Attila: A határozati javaslatban el van írva a dátum,  

Lukesné Csábi Ágnes: Elnézést kérek, tévedésből lett írva október, az adminisztrátor elírta, kérem 

képviselő urat, legyen szíves javítani a példányában november 10-re. 

 

 

5/ Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Reg. Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás – nyilatkozat a 2010-től szervezendő települési szilárd 

hulladékbegyűjtési szállítási közszolgáltatásról 

 

Bobál István: A térségben létre akarunk hozni egy kisebb közösséget, és együtt akarunk 

indulni pályázaton hulladékszállításra. 2010-re ők kimondják, hogy az éves díj 27eFt/120 l-es 

edény. Szeretném ezt 20eFt alatt tartani. 

Bazan Tibor: Az anyagban nem szerepelt az összeg, de elhiszem.  

Csoma István: Az első üléseken rögtön elhangzott, hogy várhatóan ez lesz majd a díj, kérték 

az önkormányzatokat, próbálják meg lépcsőzetesen elérni ezt az összeget.  

Bobál István: A szállításban nem bízzuk meg őket, megpályáztatjuk majd. 

Gólyáné Dudás Edit: Ha lesz egy szállító, az már nem fogja ártalmatlanítani, az még plusz 

díj lesz. 

Bobál István: Most az AVE-nak fizetem az ártalmatlanítást. Ha lesz szállító, akkor annak 

nem fogom fizetni, hanem az ÉKPM Hulladékgazdálkodási Társulásnak, mint tag fizetjük. 

Nem lesz semmi plusz. Mikor meg lesz a térségi társulásunk, 10 évre lehet szerződni egy 

céggel. Közbeszerzéssel fogjuk kiválasztani a gyűjtő-szállítót.  

Szovics Mihály: Mikor lesz létrehozva ez a társulás? 

Bobál István: December végéig létrehozzuk. 

Lukesné Csábi Ágnes: A 3. szempontban: el kell fogadni a helyi rendeleti szabályokat. Ebből 

nem derül ki, mi lesz a technikája ennek. Fizetni kell a szállítónak, és fizetni az elhelyezésért, 

ártalmatlanításért. Viszont a 105 önkormányzat majd hoz egy közös rendeletet, ebben 

szabályozzák a térítési díjat a lakosság számára. 

Bobál István: Az önkormányzatoknak egységes lesz az elhelyezés, az önkormányzat nem 

lesz kapcsolatban a lakókkal.  

Hajdú Éva: A szerződésünk dec.31-ig szól. 

Bobál István: Két évvel ezelőtt már át kellett volna adni az ÉKPM-it, most sem lesz igaz az 

április.  Ha az ideiglenes szerződés lejár, akkor 10 éves szerződést kell kötni a törvények 

szerint.  

Szovics Mihály: Mikor fog megszűnni ez a forma? Mikor lép életbe a társaság?  

Bobál István: A társaság és a forma között nincs összefüggés. Addig nem fog megszűnni, 

amíg a gödöllői ki nem nyit. Ha ezt nem szavazod meg, akkor az ÉKPM kijelöli, ki szállítson. 

Ha ezt megszavazod, lehetőség van dönteni, hogy ki szállítson. 

Szovics Mihály: Fenntartásom ott van, hogy ez nehogy ne jöjjön létre.  

Bobál István: Nem lépünk ki, mert ha kilépnénk, törvényt szegnénk.  

 

Benkó László képviselő távozik az ülésről. 

 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztésben a 3.sz. verzióval egyetért, kézfeltartással 

jelezze. 

 



A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

151/2009. (XI.10.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata: 

 

3) Önkormányzatunk nem vesz részt a hulladék begyűjtési- szállítási közszolgáltatás Észak-Kelet Pest 

és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással 

közös megszervezésében, a kötelező önkormányzati feladatokat saját szervezésben oldjuk meg. 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 választási lehetőség közül a 3. pontot 

választja. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

6.) Egyebek 

 

Dr. Sápi Attila: Jogi problémára szeretném felhívni a figyelmet a bölcsődével kapcsolatban. 

Két döntés van egymással szemben. 

Bobál István: Okt.27-én úgy döntöttünk, hogy beadjuk és egy novemberi, amikor úgy 

döntöttünk, hogy nem adjuk be. 

Lukesné Csábi Ágnes: Most meg kellett volna szavazni, hogy a pályázat benyújtásához a 

megvalósíthatági tanulmány és a szakmérnök tanulmánya, ami 1,2 Mft. Ezt most a testület 

nem szavazta meg. Mivel nem hozott döntést a testület, nem volt többségi igen, ezért nem 

tudjuk beadni a pályázatot. A képviselő-testület a pályázat beadásához még szükséges 1,2Mft-

ot nem biztosította. 

Dr. Sápi Attila: Tehát az első határozat érvényes, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat.  

Bobál István: A pályázat beadásának további feltétele, hogy 1,2Mft-ot kell biztosítani a 

benyújtáshoz.  

Dr. Sápi Attila: A nyárfás területen kisebb telkek lesznek kialakítva? 

Bobál István: Keressük a lehetőséget, hogyan tudjuk eladni legjobban a telkeket.  

Dr. Sápi Attila: Ha az összes telket el lehet adni, mekkora lesz a bevétel? 

Bobál István: 180Mft.  

Csoma István: Ami a Nyárfásra vonatkozik új szabályozás, akkor ez életbe fog lépni 

valamikor és a régi megszűnik?  

Bobál István: Ha azt mondja a vevő, hogy tömbösítve akarom, akkor módosítjuk a 

földhivatalnál.  

Dr. Sápi Attila: A közmű beállások? 

Csoma István:  Az utcában bent van az ivóvíz, szennyvíz, a gázvezeték építése mostanában 

kezdődne.  

Szovics Mihály: Az Alsókert utcából kerestek meg, hogy a szelektív szemetet 6 hete nem 

vitték el. Azt mondták, hogy behozzák a hivatal udvarába.  

Bobál István: Mikor megtudtam, hogy 4 utcába nem mentek be a szelektívesek, a területi 

igazgatóval tárgyaltam, és mondtam, hogy szerződésszegés kockázata áll fenn. Kiértesítettük 

a lakosságot múlt péntekre, az igazgató felhívott és azt mondta, hogy el lett szállítva.  

Szovics Mihály: Vasárnap is bent volt több zsák az utcában. 

Bobál István: Akkor mégegyszer beszélek az igazgatóval és felbontom a szerződést. Holnap 

a kollega kimegy, megnézi, hány ház előtt van kinn a szelektív zsák.  

Szovics Mihály: Szeretnék pályázni, a vállalkozásomat bővíteném, hátul, ami ki van vonva 



termelésből terület, belterületbe vonása kivitelezhető-e. Irodát szeretnék építeni oda.  

Bobál István: A belterületbe vonásnak a lehetősége a birtokodban van, azt csak te tudod 

belterületbe vonni. A következő településszerkezeti terv módosításánál lehet ezt jelezni 

írásban. 

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 

 

 

 

 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 

 Polgármester  jegyző 
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