
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. október 27-én megtartott  rendes 

nyílt üléséről a Művelődési ház házasságkötő helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester  

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Fercsik Tibor 

  Hajdú Éva 

  Ifj. Pető Ferenc 

Pintér Tiborné 

   Szovics Mihály 

  

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 

 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 

főből 9 fő megjelent. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Bazan Tibor és Csoma István 

alpolgármestereket. 

 

Napirendi pont: 

 

1.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

 

2.) Mezőőrök és közcélú munkások 2009. I.félévi munkájukról beszámoló 

Előadó: Bobál István polgármester 

                     

3.) „Hévízgyörki Nyár” beszámolója 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

4.) Hévízgyörki Bölcsőde kialakításának lehetősége 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

5.) KMOP.3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázat - Közbeszerzési eljárás    

eredménytelenné nyilvánítása, új közbeszerzési eljárás kiírása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

6.) KEOP-2009-2.2.3/A  Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata  - Galga-mente ivóvízkészletét 

védő és megőrző Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

7.) Egyebek 

 

Bobál István:  Módosító javaslatom van: Az Egyebekben tárgyaljuk meg : 1. Leader Egyesülettel 

történő megállapodás megtárgyalása, 2. Közmeghallgatás időpontja. Van-e még valakinek módosító 

javaslata? 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadja a  módosított napirendi pontokat. 

 

1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

Bobál István:  Megindultak a beruházások településünkön. A temető felújítását, Erdély u. felújítását 

elkezdték. Az Émász hálózatbővítés keretén belül hálózatfejlesztést végez a Bitter-köznél. 



Csapadékvízelvezetési elvezetéssel kapcsolatban kezdési időpontot az 5. napirendi pontnál fogjuk 

tárgyalni. Bejelentem, hogy megtörtént a testvérvárosi kapcsolatunknak a folytatása Schlüsselfeldben, 

44 fős hévízgyörki delegáció vett részt.  

 

2.) Mezőőrök és közcélú munkások 2009. I.félévi munkájukról beszámoló 

Bobál István:  Az anyagot minden képviselő megkapta. Létrehoztunk olyan védelmi szervezetet, 

amely az önkormányzat hatásköre alatt működik, folyamatos szolgálatban, 4 fővel végzik a 

tevékenységet. Sokat jelent a jelenlétük a településen. Mezőőrök feladatát kibővítettük a település 

belső részének feladataival is, meghozta eredményét. Lakosság részéről jöttek információk, 

szükségesek-e, hol vannak, kellenek-e. Nagyobb és szélesebb spektrumu feladattal fogjuk őket ellátni. 

Jó stratégiát ki tudunk alakítani a három védelmi szervezettel, a mezőőrökkel, polgárőrökkel, 

nemzetőrökkel.  A mezőőr szolgálat működésére 50 %-át kapjuk az államtól. A közcélú munkásokról: 

munkaügyi központon keresztül vannak jelen az önkormányzatnál, örülök, hogy Hévízgyörkön egyre 

kevesebb az a család, aki úgy akar támogatást kapni, hogy nem tesz érte semmit. A sportpályával 

szemben lévő építési törmelék-lerakót szerettünk volna létrehozni a lakosságnak, ebből lett egy 

kommunális szeméttelep, ezt úgy tudtuk megszüntetni, hogy bekerítettük és védeni kell az üres telket, 

ezt is a közhasznú munkások tevékenységével tudtuk megoldani. A különböző kaszálások jól 

működtek a településen, csökkent a parlagfű-fertőzés veszélye. Egyre több szakember kerül ilyen 

státuszba, akik értékes tevékenységet tudnak folytatni. Az orvosi rendelőt festettük, padlóztuk, az 

iskolában egyes termekben a szakmai munkát. Különböző rendezvényeken is kivették részüket a 

munkában.  

Bazan Tibor: Közcélú munkások: sok szakember állástalan, lehet, érdemes lenne önkormányzati 

céget létrehozni. A sportpályával szemben az építési törmeléklerakó a telepen lakóknak egy része nem 

tartotta jó ötletnek.  A háztartási hulladékot végképp ne hordják oda, mivel elszállítják a ház elől. 

Kérem a mezőőröket, hogy a külterületekre, ahol még művelik a földet, jobban figyeljenek oda, idén is 

sok volt a terméslopás. Alkalmi munkavállalói kiskönyvvel alkalmazunk még valakit? 

Bobál István: Önkormányzati cég: 2006-ban elkezdtük ennek vizsgálatát, érdemes-e, nonprofit 

szervezetben gondolkodunk.  2010-re valószínű a testület elé tudom tárni ezen előterjesztést. 

Mezőőrök: amikor a tuladjonosokkal együttműködve jelzés érkezett hozzánk illegális terméslopás 

ügyben, azonnal intézkedtünk. 5 feljelentés is azt igazolja, hogy történik intézkedés. Kiskönyvesek: 

ad-hoch jelleggel működtetünk, amikor szeretnének segélyt kérni, ekkor lehetőséget adunk 

munkavégzésre.  

Szovics Mihály: Mezőőrségről felvetettem, úgy lehetne lemérni munkájukat, hogy a kritikus bevezető 

utakat lakattal ellátott sorompókkal látnánk el, a mezőőrnek feladata lenne, hogy este és hajnalban 

kezeli a sorompót.  

Bobál István: Még nincs meg az infrastruktúrális lehetőség, ha az útba teszünk egy sorompót, ki tudja 

kerülni. A Béke utcai út vége a Pilisi Parkerdőnek a használatában adva, ezt pl. semmiképp nem lehet 

lezárni. Olyan ellenőrzési útvonaltervet lehetne adni a mezőőröknek, hogy a település különböző 

pontjain éjszaka óránként meg kell jelenni. Az útlezárás jó ötlet, a kivitelezésen gondolkodjunk el. 

Szovics Mihály: Mérjük fel az útlezárás lehetőségét.  

Bobál István: Nem elég a 4 sorompó, annyi lehetőség van, ahol átszaladnak. Mély árok kellene a 

település környékén. 

Bazan Tibor: Van olyan ismerős, aki a testvértelepülésével határbejárást ejtenek meg. Ez a 

vendégeknek és a képviselőknek is jó. Ezt megtarthatnánk a testvértelepülések nélkül is.  

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

141/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a mezőőrök és 

közcélú munkások 2009. I. félévi munkájukról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Bányánszkiné Tóth Erika pü.ea. 

Határidő: azonnal 



 

3.) „Hévízgyörki Nyár” beszámolója 

Bobál István: A részletes anyagot minden képviselő megkapta. A programsorozatra 2Mft-ot szavazott 

meg. 2M39eFt volt a kiadás, 2M50eFt volt a bevétel. Széleskörű kulturális programot biztosított a 

lakosságnak.  

Bazan Tibor: Jövőre nézve megfontolhatnánk a színpadbérlést, mivel épült a sportpályán színpad, 

olyan előadást kell szervezni, ami jó oda. 

Bobál István: Ezen már akkor gondolkodtunk, amikor a tetőt építettük fölé. Két problémája van, a 

magasság, és nagyság, hozzáférhetőség.  Az igények 80-90 %-át ki fogja elégíteni.  

Ifj. Pető Ferenc: Az önkormányzatnak az a célja, hogy a Hévízgyörki Nyár 0-s legyen, vagy 

profitáljon a falu? 

Bobál István: A testület úgy fogalmazta meg, hogy a kultúrának ára van. A kultúrából nem akarok 

üzletet csinálni, a lakosok úgy tudjanak szórakozni a falubank, hogy lényegesen kevesebbet 

fizessenek, mintha elmennének Budapestre.  Ilyen rendezvénysorozatot az önkormányzat 2Mft-ból és 

támogatásokból ki tudtunk hozni. Nem akarunk ebből profitálni.  Kevés település van olyan, aki a 

lakosság nagyrészét meg tudja vendégelni uzsonnával, üdítővel, stb.  

Ifj. Pető Ferenc: Ez a falunapra igaz, de pl. az Edda koncert és Fásy mulató, ahol jegybevétel volt, ott 

a hévízgyörkieket büntették a magas jegyárakkal. 

Bobál István: Aki úgy döntött, hogy eljön, az kifizette, aki nem jött el, azt nem sértettük meg. Annyit 

már nem tudunk megtenni, hogy az Hévízgyörki Nyár ingyenes programsorozatán kívül ingyeneset 

csináljunk.  

Ifj. Pető Ferenc: Ha tudtunk támogatókat szerezni, akkor a Fásy mulatóhoz is tudtunk volna szerezni.  

Lukesné Csábi Ágnes: Azt nem az önkormányzat rendezte. 

Bobál István: Mi ahhoz annyit tettünk, hogy odaadtuk területünket. Mindkét rendezvény meghozta 

eredményét. A lakosság igényli, hogy nyáron legyenek rendezvények.  

Szovics Mihály: Indult ez úgy, hogy Hévízgyörki Nyár, aztán jöttek a privát műsorok, 

következetesnek kell lenni, gátat kell vetni annak, nehogy majd utána mindenki jöjjön a saját 

programjával.   

Bobál István: A Hévízgyörki Nyár nem az önkormányzat nyara. 2006. előtt az ÖHE indította el, a 

Hévízgyörki Juniálist. A testület a jó hagyományokat tovább vitte.  

Bazan Tibor: A támogatók közül a Galgamenti Viziközmű KFt. véletlenül maradt le, vagy mert nem 

kaptunk tőlük pénzt? 

Bobál István:Kaptunk támogatást, ha lemaradt, ezúton elnézést kérek. 

Fercsik Tibor: A Beatrice koncertet a mi baráti társaságunk rendezte a Hévízgyörki Nyár keretében. 

Mi ehhez nem kértünk anyagi segítséget az önkormányzattól. Testvérvárosi kapcsolatokra egy 

összeget nyertünk, kitűnik, hogy ebből még áll rendelkezésünkre ilyen felhasználásra? 

Bobál István: Az első félévről szól, ebbe még nincs benne a mostani utazás. Aki egyetért az 

előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

142/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2009.évi 

„Hévízgyörki Nyár” rendezvénysorozatról szóló beszámolót. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Bányánszkiné Tóth Erika pü.ea. 

Határidő: azonnal 

 

4.) Hévízgyörki Bölcsőde kialakításának lehetősége 

Bobál István: Van igény a faluban bölcsődére. Magánbölcsőde már működik. Az óvodavezető 

megvizsgálta Az óvoda bölcsődebővítés építés lehetőségét.  Jelenlegi óvoda fejlesztésével kis 

létszámú csoportot lehet létrehozni, és nincs rá pályázat. Pályázati lehetőség van új bölcsőde építésre. 

Az Ideiglenes Bizottság és a PEB is megtárgyalta ezt. December 1. a pályázati határidő. Most csak 

arról döntünk, hogy 600eFt-ért megrendeljük a terveket. Nem kötelezzük el magunkat, mert még meg 

sem nyertük a pályázatot. A pályázatírók egyre több olyan pályázatot írnak, amelyek nyernek. 



Fercsik Tibor: Az ideiglenes bizottság megtárgyalta az ügyet, a felmérések szerint igény lenne 

bölcsődére. Védőnő felmérése szerint is 70%-os az arány.  A pályázat 90 %-os támogatást ad.  Az 

önerő az előzetes tervek alapján 10-12Mft lenne. Van működtetési költsége, a gazdasági vezető 

elmondta, milyen normatíva van ehhez biztosítva, kb. 5Mft-ot kellene évente hozzátenni, ha ki van 

használva. A bizottság arra az álláspontra jutott, pályázzuk meg ezt a lehetőséget. A  

Benkó László:A PEB is megtárgyalta az ügyet, 2 határozati javaslat volt. 2igen szavazattal, 2 

tartózkodással volt javaslat, hogy a meglévő óvoda helyiségeiben alakítani ki bölcsődei termet. A 

másik javaslat 2 igen, 2 tartózkodással az, hogy nyújtson be pályázatot új bölcsőde építésére az 

önkormányzat. Tehát a PEB nem döntött erről, a testületre bízza a döntést. 

Fercsik Tibor: Az átépítés a mostani önerő 3x-osát emésztené fel Hosszú távon kell gondolkodni. 

Nem csak ezt az egy pályázatot kellene vizsgálni, hanem hosszú távú fenntartását. 

Bazan Tibor: A bölcsődei ellátás nem kötelező feladat. Ha nem kötelező feladat, és nem von el pénzt 

az amúgy is szűkös kötelező feladatok elől, akkor legyen. Harmadik alkalommal kapom meg a 

költségbecslését, azon kívül semmi mást a feltételekről, nincs kidolgozva. Egységes óvoda-bölcsőde 

akkor hozható létre, ha az önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni.. Az ideiglenes bizottsági 

ülésen a gazdasági vezető azt mondta, hogy az önrész biztosításhoz az kell, hogy a nyárfás-telkek 

elkeljenek. Hiányolom az előkészítő munkát. 600eft+ áfat ki kell fizetni, ez nem veszik el. 3000m2 

szükséges a bölcsőde építésre. Ez meg van? A felmérések is azt mutatják, hogy szükség van 

bölcsődére, de jelen gazdasági helyzetben meg kell gondolni, a kötelező feladatainkat veszélyezteti-e a 

beruházás, ha nem, akkor mindenki jó szívvel felteszi a kezét.  

Bobál István: Nem kötelező feladat, ez ismert mindenki előtt.  Most azt kell eldönteni, elindulunk-e a 

pályázaton vagy nem. Ha az óvodában csinálunk bölcsődét, akkor elérjük 2012-re, hogy mindkettő 

kicsi lesz. A létesítmény terv meg lesz, azt mindig elő tudjuk venni.  

Bazan Tibor: Ha már letrehoztuk ezt a bizottságot, érdemi munkát folytatni nem tudott. 

Csoma István:Az önkormányzati rendeletben az van, hogy 3 pályázatból válasszuk ki a nyertest. 

Melyik volt a másik kettő, és ezt melyik bizottság választotta meg? 

Fercsik Tibor: A bizottság ezt kapta az anyaggal együtt, nem a bizottság kérte. A bizottság  arra lett 

megbízva, hogy vizsgálja meg, van-e igény rá.  

Bobál István: Ismerve a tervezők árajánlatait, most találtunk egy olyan embert, aki hévízgyörki, 

mindig oda lehet menni hozzá.  

Fercsik Tibor: Előzetes tervet csinált, nem lett még megbízva. Ő szívességből csinált ilyen előzetes 

kalkulációt. 

Bazan Tibor: Én nem a bizottság hibájának róttam fel.  

Lukesné Csábi Ágnes: Az ideiglenes bizottság elnökével megbeszéltük, milyen anyagot vigyünk a 

bizottság elé, a vezető óvónő készített több anyagot is, Illés Mátyás tervezővel felvette a kapcsolatot, 

költségbecslést, vázrajzot készített. A védőnő és óvónő felmérést készített az igényről. Én jogi anyagot 

készítettem, Tokody Attila is készített anyagot. Ezek alapján döntött a bizottság.  

Szilágyiné Pápai Anna: Az óvoda átépítése 36 Mft lenne, jelenleg nincs pénz erre. Az igény megvan 

a bölcsődére. A pályázat új bölcsőde megépítéséhez ad lehetőséget, a pályázathoz 10% önerő 

szükséges.  

Bazan Tibor: Nem vagyok bölcsőde ellenes, de amíg nem látom biztosítva az építéshez és a működés 

hez a forrást, addig jó szívvel nem tudom megszavazni. 

Bobál István:  Arról kell most dönteni, hogy esélyt adjunk arra, hogy ha nyerünk pályázatot, adjuk 

meg a lehetőséget a falunak. Módosítani szeretném a határozati javaslatot: A pályázatba beleírjuk: az 

önkormányzatnak nem kötelező feladata bölcsődei ellátás, a beruházás költségbecslése 110.000.000.-

Ft, mivel csökkent a m2 ár. A 4. pontot, ami a 10 %-os önerőről szól,  pedig javaslom kihúzni, mert 

erről még nincs szó. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

143/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Ideiglenes Bizottság 

javaslatát – úgy döntött, hogy a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívás, KMOP-2009-4.5.2. kódszámú pályázat keretén belül 

új bölcsőde létrehozására pályázatot nyújt be.  

Hévízgyörkön a bölcsődei ellátás nem kötelező feladata az önkormányzatnak. 



Az új bölcsődei intézmény létesítése esetén a feltétel minimum két csoport  (2x10 fő) létrehozása az új 

intézmény keretében. 

Az új intézmény építésének helye a jelenlegi iskola területe (hrsz.: 795/4.) 

A beruházás Illés Mátyás építészmérnök költségbecslése szerint: bruttó 110.000.000.-Ft 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az új intézmény létesítésére a tervezőt 

bízza meg maximum nettó 600.000.-Ft összegben.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására. 

A képviselő-testület a pályázat benyújtásához jelenleg szükséges 600eFt+ ÁFA tervezői díjat a 

2009.évi költségvetésben a fejlesztési céltartalékból biztosítja. 

3. A pályázatot a Proventura Duo Bt. készíti el. Határidő: 2009. dec. 1. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

 Proventura Duo Bt. 

Határidő: azonnal, illetve 2009.dec.01. 

 

5.) KMOP.3.3.1/B. Belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázat - Közbeszerzési eljárás    

eredménytelenné nyilvánítása, új közbeszerzési eljárás kiírása 

 

Bobál István: A bíráló bizottság és a testület olyan határozatot fogadott el, hogy a 

referenciákban és költségben, egyebekben a legjobbnak ítélt pályázatot ítélte nyertesnek. A 

második pályázat 6Mft nettó forinttal többe került, a 3. pályázat 17Mft-tal többe került, 

nyertesnek a 260Mft-os pályázatot beadó céget hoztuk ki, akinek olyan kötbérvállalási 

kötelezettsége volt, ami szokatlan volt, de úgy gondoltuk, hogy ha ez nem törvénytelen és 

előnyös az önkormányzat számára, akkor ezt mi tekintsük annak, hogy ez a legjobb pályázat. 

A törvényadta lehetőségek keretén belül a 2. vállalkozó megtámadta ezt a döntést, a 

közbeszerzési döntőbizottság olyan határozatot hozott, hogy megtiltotta a szerződéskötést a 

céggel, és az eljárás folytatását írta elő. A nyertes pályázó 297Mft-ért adta be pályázatát, ami 

17 Mft-tal több, mint az általunk hirdetett nyertes pályázó, ezt a bizottság döntése értelmében 

nem tudtuk bevállalni, erre többletforrásunk nincs. Ezért a közbeszerzési pályázatot 

eredménytelenné nyilvánítottuk, és új eljárás kiírása fog következni.  December vagy 

januárban tudunk szerződést kötni, tavasszal a munkálatok el tudnak kezdődni. Nem kaptunk 

bírságot. A bírálóbizottságba ugyanazok a tagok lettek jelölve. 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

144/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
I.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉ 13652/2009. számon meghirdetett 

közbeszerzési eljárásban nem fogadja el a Galga Völgye Konzorcium ajánlattevő indokolását a 

megajánlott kötbérre vonatkozóan, ezért az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. h.) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja. 

 

II.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉ 13652/2009. számon meghirdetett 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § c.) pontja alapján – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 

fedezet mértékére tekintettel – eredménytelennek nyilvánítja. 

III.) 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Hévízgyörk belterületi 

vízelvezetésének korszerűsítésére, bővítéséhez szükséges közbeszerzési eljárást ismételten elindítja.  

 



1./ A közbeszerzési eljárás nemzeti, egyszerű, nyílt. 

2./ A képviselő-testület  az előterjesztés mellékletét képező egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását 

jóváhagyja a következő módosításokkal: 

- A közbeszerzési jogi szakértő az Eunitas Kft-vel együttműködve a felhívásból még hiányzó 

határidőket, határnapokat a képviselő-testület döntése után azonnal pótolja, valamint a közbeszerzések 

tanácsa által előírt esetleges hiányosságokat határidőben elkészíti. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a Közbeszerzési Szabályzatban 

foglalt feladatait lássa el. Ennek alapján: ajánlatok bontása, elbírálása, a képviselő-testület – a 

közbeszerzési eljárást, lezáró döntést meghozó testület – részére írásbeli szakvélemény és döntési 

javaslat elkészítése, jegyzőkönyv készítése, és egyéb a közbeszerzési szabályzatban foglalt feladatok 

ellátása. 

4./ A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 

Elnök:       Bobál István polgármester 

Elnök-helyettes:    Fercsik Tibor FPB elnöke 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő:  Csoma István alpolgármester 

Pénzügyi-szakértő:    Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Közbeszerzési-jogi szakértő:   Dr.Polányi Tamás  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Dr.Polányi Tamás ügyvéd 

 Gólyáné Dudás Edit pü. vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal, ill.  folyamatos 

 

6.) KEOP-2009-2.2.3/A  Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata  - Galga-mente ivóvízkészletét 

védő és megőrző Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása 

 

Bobál István: Pályázati lehetőségünk van. Vizsgálati bázist kell létrehozni. Előírta az Unió. 

Az önkormányzatunknak nem kerül pénzébe. 

Lukesné Csábi Ágnes: Önerő nem kell az önkormányzat részéről. Társulási megállapodás 

jóváhagyását minősített többséggel lehet megszavazni. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

145/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a KEOP-2009-

2.2.3/A  Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata  - Galga-mente ivóvízkészletét védő és megőrző 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

7.) Egyebek 

b,)Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület – együttműködési megállapodások 

Bobál István: A Leader közösség vezetője küldött egy együttműködési megállapodást. Többször 

végig viszgáltattam ezt, arra a megállapításra jutottam, hogy úgy terjesztem a testület elé, hogy nem 

azt javaslom, hogy ne működjünk együtt, de olyan megállapodást nem szívesen írok alá, ahol 

nincsenek meghatározva konkértan a dolgok. A paragrafusokra hivatkozva szeretnék érvényesíteni 

ebbe a 4 témában. Nem tudott meggyőzni a vezető a konkrét dolgokról. Hajlandóak vagyunk 

együttműködni, de ilyen együtműködést nem szeretnék aláírni, ahol nincsenek konkrét dolgok. 



Bazan Tibor: A közösségben vannak tagok hévízgyörki civil szervezetek is. Van-e már 

nyertes pályázat ebben? 

Bobál István: Van, a tájház 18,3 Mft-tal,  és a református egyház 20,5Mft-tal pályázott 

felújításra. Több településen csak civil szervezetek nyertek. 

Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat hajlandó együttműködni a Leaderrel, de csak 

pontos megnevezésekkel tudunk együttműködési megállapodást aláírni, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

146/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  az Észak Kelet-Pest Megyei 

Leader Egyesület együttműködési megállapodásait.  

A Hévízgyörki Önkormányzat hajlandó együttműködni a Leader Egyesülettel, de csak konkrét, 

pontosan megnevezett kérdésekben tudunk aláírni megállapodást. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

c,)Közmeghallgatás  

Bobál István:  Javaslom 2009. nov.29-én 16.00.órakor tartsunk közmeghallgatást. Aki ezzel 

egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

147/2009. (X.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy közmeghallgatást tart 2009. 

november 29-én vasárnap 16.00. órakor a Hévízgyörki Művelődési Házban. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bazan Tibor: Térfigyelő kamera megvalósításához a pályázatot felvetettem a szeptemberi 

ülésen. Szükséges a falu és lakók értékeinek őrzése. Történt-e előrelépés? 

Bobál István: Ez sem kötelező feladat, itt is forráshiányosak vagyunk. Foglalkozunk vele, 

felkértem 3 céget, hogy pályázzunk, azt ígérték, hogy a következő héten személyesen 

megkeresnek és pályázattal fogjuk megcsinálni. Ebbe benne lenne a sebességmérő is.  

Bazan Tibor: Nagyban segíti a rendőrség munkáját és a közbiztonságot. 

Szovics Mihály: Üdvözlöm, hogy a temető hátul ki lett takarítva, szép lett.  Felmerült, hogy a 

testvérváros szeretné megnézni a temetőt.  

Bobál István: Ezeket a programokat tegyük bele a testvérváros találkozón, megnézzük a 

község határát, és a temetőt. 

Kliment Frigyes ÖNYE: Amikor a képviselők jelöltették magukat, azzal az elhatározással 

tették, hogy a falu érdekében tesznek, az üléseken, döntésekben részt vesznek. Felháborítónak 

tartom a rendszeres távolmaradást. A választóknak a semmibevétele ez. Környezetvédelem: 

Pénteki napon lehet égetni a rendelet szerint, nap mint nap műanyagot égetnek. Mindenki 

szóljon kulturáltan, ha ilyet lát, mert nagyon káros ez az egészségre. Forgalomszámlálás 

ismétlése mikor lesz? 

Bobál István: Olyan környezetben lakunk, ahol csak akkor lehet olyan tűzrendeletet hozni, 

hogy ne lehessen tüzelni, ha megoldjuk a komposztálást. Oldjuk meg azt, hogy   

önkormányzati területre ki tudjuk vinni a komposztot, és akkor nem lesz tűzrendelet.  Ha 



péntek van, akkor a faluban füst van. Sajnos sokszor olyan anyagot égettek, amit nem lett 

volna szabad. Ez legyen számunkra egy feladat, hogy megoldjuk a zöld hulladékot. 

Forgalomszámlálást november elejére tervezzük.  

Kliment Frigyes ÖNYE: Javaslom a Hírmondóban legyen a veszélyes anyagok égetésével 

kapcsolatban tájékoztató.  

Szovics Mihály: Nálunk van akkumulátor-depo.  

Ifj.Pető Ferenc:A Tigázos emberek megtámadták a falut és büntetnek. Volt-e már ebben 

lépés? Jogtalanul büntetik az embereket. 

Bobál István:Érdeklődtem a Tigáznál, nem mondtak büntetéskiszabást a faluban.  

Csoma István: A fogyasztói rendszereket ellenőrzik, hol történik jogtalan vételezés, vagy a 

gázterv alapján vételezi-e a gázt. Sok baleset adódott már a rendszerbővítés kapcsán, mivel 

nem engedélyeztették a terveket.  

Ifj. Pető Ferenc: Volt Hévízgyörkön 3-4 vállalkozó, akiknek meg kellett volna tenni, hogy ő 

csináltat tervrajzot. Ha nincs tervrajz, a szerelőnek nem lett volna joga azt megcsinálni. Nem a 

lakosokat kell büntetni. 

Bazan Tibor: Elmondhatjuk most a nézőknek, hogy aki fűtéskorszerűsítést csinált, és nincs 

róla terv, akkor ezek alapján csináltasson tervet. 

Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 

 

 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 

 Polgármester  jegyző 

 

 

 

Bazan Tibor 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

Csoma István 

jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 


