
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 29-én 

megtartott  rendes nyílt üléséről a Petőfi Sándor Általános Iskola  helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester  

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Fercsik Tibor 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  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 8 fő megjelent. 3 fő jelezte távolmaradását, Hajdú Éva jelezte, később tud csak 

ideérni. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Benkó Lászlót  és Pintér Tibornét. 

 

Napirendi pont: 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának …/2009.(IX.30.)sz. rendelete az 5/2009.(II.14.)sz. az 

önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

3) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 

szóló beszámoló elfogadása 
     Előadó: Bobál István polgármester 

 

4.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása miatt 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

5) Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása miatt 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

6) Napköziotthonos Óvoda  Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása miatt 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

7) Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása miatt 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

8.) Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

9) Baptista imaház kérelme 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

10) Inco-Med Kft. bérleti szerződése 

    Előadó: Bobál István polgármester 



 

11) Reprograph Hungary Kft.  fénymásológép teljes körű üzemeltetési szerződés jóváhagyása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

12) „ KMRFT-TEUT-178/2009. Hévízgyörk Község Erdély utca útburkolat felújítása” pályázat 

árajánlatok elbírálása, kivitelező kiválasztása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

13) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

14) Schlüsselfeldi kiránduláshoz busz árajánlatának kiválasztása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

 

15) Petőfi Sándor Ált. Iskola iskolatitkári álláshely bővítése 2009. október 1-jétől 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

16.)Hévízgyörk Község Önkormányzata Közoktatási intézményrendszere működésének  

minőségirányítási programja 2009-2013 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

17) Petőfi Sándor Általános Iskola minőségirányítási programja 2009-2013 

    Előadó: Bobál István polgármester  

 

18.) Napköziotthonos Óvoda  minőségirányítási programja 2009-2013 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

19) Petőfi Sándor Általános Iskola SZMSZ módosítás 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

20) Napköziotthonos Óvoda  SZMSZ módosítás 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

21) Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ elfogadása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

22) Hévízgyörk Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

23) Együttműködési megállapodás jóváhagyása az önkormányzat és a nyugdíjas klubok között 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

24) Határ utca közvilágítási lámpatest bővítése 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

25) Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. árokrész bekerítési kérelme 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

26) Száraz Ferenc Hévízgyörk, Ady E.u.67/c. telekhatár-rendezési ügye 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 

27) Hévízgyörki „Nyárfás terület” beépítési módosítása 

    Előadó: Bobál István polgármester 

 



28.) Egyebek 

 

- Zárt ülés 

 

Bobál István:  Módosító javaslatom van: Az Egyebekben tárgyaljuk meg a bölcsőde pályázat 

ügyét. 

Bazan Tibor: Egyebekben javaslom: a közbiztonság helyzetét javító térfigyelő  kamerákról 

szólnék. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadja a  módosított napirendi 

pontokat. 

 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

Bobál István:  Szerződést kötöttünk a hévízgyörki Kmett Kft-vel a Béke u. ivóvíz nyomásfokozó 

épületének kivitelezésére. A csapadékvízelvezetési pályázatunkat a 2.-nak kihirdetett vállalkozás 

megtámadta, ezáltal a döntőbizottság a szerződéskötési lehetőségét megtiltotta. A törvényes 

határidőket meg kell tartanunk. Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület 40. évfordulóját 

ünnepelte szeptemberben, megható ünnepségen vehettünk részt. Az ünnepséget egyelőre 32eFt-os 

költséggel támogattuk, ehhez jön még a vendéglátás összege. Kötelezettségvállalásokról tájékoztatást 

adok: 12 évre visszatekintve a turai Vasutas Kör megrendezi ünnepségét, az önkormányzatok 

támogatást adnak minden évben, önkormányzatunk 50eFt támogatást adományozott. Művelődési 

házban 100 db szék vásárlásra 150eFt összeget fordítottunk. 

 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 11/2009.(IX.30.)sz. rendelete az 5/2009.(II.14.)sz. az 

önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 

Bobál István: A PEB megtárgyalta az előterjesztést. Átfogó, jól felépített anyagról van szó.  

Benkó László: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítás tervezetét. A 

kiadások és bevételek főösszege megegyezik, 804.373eFt. A PEB 5 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja. 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: - ismerteti az előterjesztést.- 

Bazan Tibor: A rendeletmódosításban szerepel: rendelkezésre állási támogatás, 

lakásfenntartási támogatás mit takar? 

Gólyáné Dudás Edit: A szociális törvény biztosíthatja ezeket, nálunk 2009-ben került 

bevezetésre a lakásfenntartási támogatás. A rendelkezésre állási támogatás szintén új ellátási 

forma idéntől, 90 %-át megigényeljük a központi költségvetésből. 

Bobál István: A RES-ben részesülők köre egyre bővül.  

Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2009.(IX.30.) sz. rendelete 

az 5/2009.(III.14.) sz. (Az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről) rendelet 

módosításáról 
 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 

1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló – módosított- 217/1998.(XII.30.) Korm.rendeletben foglaltakat – a 

5/2009.(III.14.)sz. költségvetési rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 

A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő  lép:  

Az önkormányzat 

 a.) kiadási főösszegét     804.373 ezer Ft-ban 



 b.) bevételi főösszegét     804.373 ezer Ft-ban állapítja meg. 

2.§. 

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

Intézményi működési bevételek:  87.133 ezer Ft 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:  148.756 ezer Ft 

Támogatások, támogatásértékű bevételek:  128.629 ezer Ft 

Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                         328 ezer Ft 

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                              180.000 ezer Ft 

Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       259.527ezer Ft 

3.§. 

A költségvetési rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe a következő lép: 

Működési kiadások előirányzata összesen :                                                  425.056 ezer Ft 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások  173.736 ezer Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok  53.137 ezer Ft 

- dologi- és egyéb folyó kiadások  170.558 ezer Ft 

- támogatás értékű működési kiadás    2.910 ezer Ft 

- működési célú  pénzeszköz átadás  14.580 ezer Ft 

- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       10.135 ezer Ft 

                                                                                 4.§ 

A költségvetési rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő  lép: 

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:                     140.836 ezer Ft 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

            - a beruházások előirányzata                                                               130.856 ezer Ft 

            - felújítások előirányzata                                                                           - 

            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    9.980 ezer Ft 

                                                                     5.§ 

A költségvetési rendelet  9.§.(1) bekezdése a következők szerint módosul. 

A képviselő-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                           2.361 ezer Ft 

             - céltartalékát                                                                                  235.000 ezer Ft 

- hitelek nyújtása, törlesztése, finanszírozás kiadás előirányzatát  1.120 ezer Ft- 

ban határozza meg.                                                                              

6.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

   Bobál István sk.   Lukesné Csábi Ágnes sk. 

   Polgármester     Jegyző 

 

3) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 

szóló beszámoló elfogadása 

Bobál István: Az előterjesztés részletesen leírja az I.féléfi teljesítést. 

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

Bazan Tibor: Telkekből még nem folyt be semmi, reméljük, az év hátralévő részében 

jelentős összeg fog befolyni.  

Bobál István: Előértékesítéssel lehetett volna I. félévben telket értékesíteni, de a földhivatali 

bejegyeztetést még talán a héten fogjuk megkapni a végleges rendeletet, a mai ülésen is 

fogunk tárgyalni a telekalakítással kapcsolatban.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

111/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

 



Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Hévízgyörk helyi Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított 

– 1992.évi XXXVIII.tv.79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

1. Az önkormányzat 2009.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az 

önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a 5/2009.(III.14.)sz. 

költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza. 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 

2009.évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása 

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését 

az alábbiak szerint fogadja el:  

eFt 

Előirányzat 

megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2009.első félévi 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Kiadások 

főösszege 

554.356 

 

804.373 240.946 

 

30% 

Bevételek 

főösszege 

554.356 804.373 447.665 56% 

3. Az önkormányzat 2009.évi költségvetési bevételei: 

- eredeti előirányzatait, 

- a módosított előirányzatokat, 

- az első félévi teljesítést, valamint 

- a teljesülés alakulását 

az 1.sz.melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. Az önkormányzati szinten forrásonként 

bemutatott bevételeket címenként, feladatonként a 2.sz.melléklet, tovább bontva  forrásonként a 3. sz. 

melléklet  taglalja. 

Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak I.félévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2009.első félévi 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Intézm.működési bevételek 87.103 87.133 

 

31.768 36% 

Önkorm.sajátos műk.bevét. 148.756 148.756 79.054 53% 

Támogatások, tám. értékű bev. 138.169 128.629 74.254 58% 

Támogat. kölcsönök 

visszatérülése 

328 328 155 47% 

Önk. Sajátos felhalm. Bev. 180000 180000 0 

 

0 

Hitelfelvétel államházt. Kív. 0 0 2.906 0 

Pénzforg.nélk.bev. 0 259.527 259.528 100% 

 

 

4.Az önkormányzat 2009.évi költségvetési kiadásai: 

- eredeti előirányzatait, 

- a módosított előirányzatokat, 

- első félévi teljesítést, valamint 

- a teljesülés alakulását 

a 4.sz.melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009.első félévi teljesítését a 

képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti Módosított 2008.első félévi Teljesítés 



előirányzat előirányzat teljesítés alakulása 

Működési kiadások össz. 413.946 

 

663.537 212.197 32% 

Ebből: 

- Személyi jellegű. kiadások 

169.835 173.736 83.859              48% 

- munkaadókat terh.járulékok 51.481 53.137 24.806 47% 

- dologi és egyéb folyó 

kiadások 

167.835 170.558 87.401 51% 

- Támogatás  értékű műk. kiad. 2.810 2.910 1.517 52% 

-Államháztartáson kívüli 

,működési célú pe. átadás 

11.820 14.580 

 

8.341 57% 

Társadalom és szocpol. jutt. 7.165 10.135 5.653 56% 

Működési célú tám.kölcsön ny.  120 120 100% 

Hitelek  törlesztése 1.000 1.000 500 50% 

Ttartalékok 2.000 237.361   

A Képviselő-testület a működési kiadások alakulását címenkénti, feladatonkénti bontásban, kiemelt 

előirányzatonként a 2sz.melléklet szerint fogadja el. 

6. Az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásainak I.félévi teljesítését az alábbiak szerint 

fogadja el.: 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2009.első 

félévi teljesítés 

Telj.alakulása 

% 

Felhalm.célú pe.átadás 9980 9980 2543  25%  

Intézm.beruházási kiadások 130.430 130.856 26.206 20% 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4.sz.melléklet, 

részletezését feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

A tartalék összegének alakulása 

7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék-keret alakulását az alábbiak szerint fogadja el: 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

 

Céltartalék                                                  0                                       235.000         

. 

Általános tartalék                                          2.000                                           2.361 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bobál István polgármester 

  Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.. 

 

4.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása miatt 

Bobál István: Intézményeinknek alapító okiratait és szmsz módosítását fogjuk tárgyalni. 

Törvényadta változások miatt szükséges a módosítás.  

Lukesné Csábi Ágnes: Május 26-án döntött utoljára a testület az alapító okiratokról, 

egységes szerkezetbe kellett foglalni, és megküldeni a Magyar Államkincstárnak. Ebben a 

határozatban rendelkezett a testület, hogy szeptember 30-ig – a szakfeladatrend változás miatt 

-  újra be kell terjeszteni a testület elé az alapító okiratokat. Ennek alapján elkészültek az új 

alapító okiratok szintén egységes szerkezetben. Szerepeltetni kellett a 2009. jan. 1-jétől 

érvényes szakfeladatokat és 2010. jan. 1-jétől használatos szakfeladatrendet.  Kérem a 

testületet, fogadja el a 4 intézmény alapító okiratát.  

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

 

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

112/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

                  Polgármesteri  Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 



 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal      

tevékenységét felülvizsgálta és a pénzügyminiszter  (HÉ 51.) PM tájékoztatója alapján 

az új szakfeladat besorolást elvégezte, Az alapító okiratba bekerül a 2009. január 1-én 

és 2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rend. Az alapító okiratból kikerül a TEÁOR 

2008 és  az Államháztartási szakágazati rend 2008. szerinti tevékenységek besorolás. 

2. Hévízgyörk Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratának módosítását az 1/a., az egységes szerkezetbe foglalt   alapító 

okiratot az 1/b. sz. melléklet szerint fogadja el. 

      3.  Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  

           a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a                        

           jegyzőt az okiratok Magyar Államkincstárhoz történő benyujtására. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

5) Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend 

változása miatt 

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

 

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

113/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

                  Petőfi Sándor Általános iskola Alapító Okiratának módosításáról 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános 

Iskola  tevékenységét felülvizsgálta és a pénzügyminiszter  (HÉ 51.) PM tájékoztatója 

alapján az új szakfeladat besorolást elvégezte, Az alapító okiratba bekerül a 2009. 

január 1-én és 2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rend. Az alapító okiratból 

kikerül a TEÁOR 2008 és  az Államháztartási szakágazati rend 2008. szerinti 

tevékenységek besorolás. 

2. Hévízgyörk Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános 

Iskola alapító okiratának módosítását az 2/a., az egységes szerkezetbe foglalt   alapító 

okiratot az 2/b. sz. melléklet szerint fogadja el. 

      3.  Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  

           a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a                        

           jegyzőt az okiratok Magyar Államkincstárhoz történő benyujtására. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

6) Napköziotthonos Óvoda  Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása miatt 

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

 

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

114/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

                        Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 



1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda  

tevékenységét felülvizsgálta és a pénzügyminiszter  (HÉ 51.) PM tájékoztatója alapján 

az új szakfeladat besorolást elvégezte, Az alapító okiratba bekerül a  2010. január 1-től 

érvényes szakfeladat-rend. 

2. Hévízgyörk Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda 

alapító okiratának módosítását az 3/a., az egységes szerkezetbe foglalt   alapító 

okiratot az 3/b. sz. melléklet szerint fogadja el. 

      3.  Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  

           a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a                        

           jegyzőt az okiratok Magyar Államkincstárhoz történő benyujtására. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: 2009.szeptember 30. 

 

7) Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása, szakfeladatrend változása 

miatt 

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

 

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

115/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

                  Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár      

tevékenységét felülvizsgálta és a pénzügyminiszter  (HÉ 51.) PM tájékoztatója alapján 

az új szakfeladat besorolást elvégezte, Az alapító okiratba bekerül a 2009. január 1-én 

és 2010. január 1-től érvényes szakfeladat-rend. Az alapító okiratból kikerül a TEÁOR 

2008 és  az Államháztartási szakágazati rend 2008. szerinti tevékenységek besorolás. 

2. Hévízgyörk Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési ház és Könyvtár 

alapító okiratának módosítását az 4/a., az egységes szerkezetbe foglalt   alapító 

okiratot az 4/b. sz. melléklet szerint fogadja el. 

      3.  Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  

           a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a                        

           jegyzőt az okiratok Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

 

8.) Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítás 

Lukesné Csábi Ágnes: Törvényi változás miatt rendelkezett a testület május 29-én, hogy a 

Polgármesteri Hivatal illetve az összes intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát felül 

kell vizsgálni. Az alapító okirat változása, jogszabályi változások miatt kell átvezetni.  

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

 

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

116/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítását a melléklet szerint. A Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ-e a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9) Baptista imaház kérelme 

Bobál István: Baptista imaház lelkésze kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az 

imaházat szeretnék felújítani. Az országos egyházuktól elnyertek 600eFt-os összeget,  

szükségük lenne még 450eFt-nyi összegre, kéri, hogy ezt támogassa a testület. Kigyűjtöttük, 

hogy eddig az egyházak milyen támogatást kaptak a testülettől. Még a baptisták nem kértek 

támogatást. Egybecseng a kérésük a falumegújítási programmal, a római katolikus egyház 

felújítása megtörtént az elmúlt években, az Árpád-kori öregtemplomunk is megújult, az 

evangélikus egyház felújította parókiáját és a templomot. A református egyház többmint 

20Mft-ot nyert el egy pályázaton, ahol szintén megújul a gyülekezeti ház környéke.  

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen szavazattal 250eFt-ot javasol 

támogatásként megállapítani.  

Lukesné Csábi Ágnes: A katolikus egyház 1994-ben 300 eft-ot kapott, 2002-ben 300eft-ot, 

az evangélikus egyház 2002-ben 300eft-ot, református egyház 2001-ben 1Mft-ot, 2002-ben 

200eft támogatást, és 300eft kamatmentes kölcsönt. 

Szovics Mihály: 450eFt-ot javasoltam a bizottsági ülésen. A főúton van, dísze 

Hévízgyörknek. Ez az egyház  is sok jótékonykodást tesz az emberek irányában. 

Bobál István: Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot, aki egyetért azzal, hogy a baptista 

imaház részére 450eFt támogatást állapítsunk meg, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem szavazza meg Szovics Mihály 

módosító javaslatát, miszerint 450eFt támogatást szavazzon meg a képviselő-testület a 

baptista imaház felújítására. 

 

Bobál István: Aki egyetért a PEB javaslatával, miszerint 250eFt támogatást állapítson meg a 

testület a baptista imaház felújítására, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  3 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 

117/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000.-Ft támogatást állapít meg a 

Hévízgyörki Baptista Imaház felújítására.  

Az összeg a 2009. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére rendelkezésre áll.  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: 15 napon belül 

 

10) Inco-Med Kft. bérleti szerződése 

Bobál István:  A régi óvoda épületének bérleti díj 80eFt/hó összeg volt a szerződésben, és 

6000.-F/hó az udvar bérleti díja raktározás céljából. Megkeresett a vállalkozó, hogy miután 

nincs tevékenység ott, kéri, hogy az udvari bérleti díjat szüntessük meg, illetve az épület 

díjából adjunk engedményt. A PEB megtárgyalta az ügyet. 

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, a vállalkozó nem használja már az 

udvart, a bérleti díjat teljesen eltörölnénk. Az épületet már csak raktározásra használja, 10-12 



%-os árcsökkentést javasolunk,  bruttó 70.000.-Ft/hó összeget. 

Bobál István: Indokolt és támogatható a csökkentés. Aki egyetért a határozati javaslattal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

118/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Inco-Med Kft.-

vel kötött bérleti szerződést 2009. augusztus 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: 

1. A bérleti szerződés 6. pontjában meghatározott bérleti díjat 80.200.-Ft/hó összegről 

70.000.-Ft/hó összegre csökkenti. 

2. Az udvar bérleti díjára felszámított 6.000.-Ft/hó bérleti díjat eltörli. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea 

Határidő: 15 nap 

 

11) Reprograph Hungary Kft.  fénymásológép teljes körű üzemeltetési szerződés 

jóváhagyása 

Bobál István: Ez a vállalkozás hosszú évek óta karban tartja a fénymásológépet, átalánydíjas 

összegre tett ajánlatot, ahány másolatot végzünk, az alapján fizetnénk egy átalánydíjat, az 

alkatrészt, patront, stb. ő hozná. Ez az ajánlat az eddigi gyakorlat szerinti fénymásoló-

darabszámot figyelembe véve, kevesebbe fog kerülni, mint eddig évenként kifizettünk. 

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést. 3 ajánlat közül a Reprograph Kft. volt a 

legjobb, legolcsóbb, 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a PEB. 

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

 

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

119/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Reprograph Hungary Irodatechnikai 

Szolgáltató Kft. (Budapest, Kövér Lajos u.21-23.) árajánlatát fogadja el. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Reprograph Hungary Kft-vel a teljeskörű üzemeltetési 

szerződést (polgármesteri hivatal fénymásológépéhez) aláírja 2009. október 1-jétől. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Kiss Edina ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

12) „ KMRFT-TEUT-178/2009. Hévízgyörk Község Erdély utca útburkolat felújítása” 

pályázat árajánlatok elbírálása, kivitelező kiválasztása 

Bobál István:  6.508eFt-os pályázatot nyertünk el. 4 ajánlatot kértünk, 3 ajánlat érkezett be, a 

legjobb ajánlat is 120eFt-os összeggel magasabb, mint amit a pályázaton nyertünk el összeget. 

Ezt még hozzá kell tennünk. 

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést.  A 3 ajánlat közül a Scorpio-Trans Kft 

ajánlata volt a legjobb. A PEB 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  

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

 

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

120/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hévízgyörk, Erdély utca útburkolat és 

csapadékvízelvezető árok felújítására beérkezett 3 árajánlat közül a legkedvezőbb árajánlatot, 

a Scorpio-Trans Kft. (2117 Isaszeg, Diófa u.2.) árajánlatát fogadja el 5.302.730.-Ft + ÁFA, 

összesen bruttó 6.628.413.-Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

13) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz csatlakozási nyilatkozat 

elfogadása 

Bobál István: Pályázati lehetőség a felsőoktatási intézményben részt vevő fiataloknak, ahol 3 

lábon álló támogatásról van szó, önkormányzati, intézményi és Pest Megyei Közgyűlés által 

adott összegről van szó. Több éve támogatta a testület, javaslom, most se tegyük másképp. 

Tavaly 7 fiatalt tudtunk támogatni.  

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal 5.000.-Ft/hó/fő 

összeget javasol elfogadásra.  

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

 

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

121/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.évi fordulójához csatlakozik. 

2.) Az ösztöndíj összegének meghatározása pályázónként  5.000.-Ft/hó/fő. 

3.) A pályázatokat a továbbiakban is a Szociális Bizottság bírálja el a már meglévő 

szabályzat alapján. 
A képviselő-testület az összeget a 2009/2010. évi költségvetésében biztosítja. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Bankóné Nagy Erzsébet ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

14) Schlüsselfeldi kiránduláshoz busz árajánlatának kiválasztása 

Bobál István: Schlüsselfeld testvérvárosunk meghívott bennünket október 17-re. Kiválasztjuk 

az utazó delegációt, kértünk be 48-49 fős buszközlekedés lehetőségre árajánlatot, 2 ajánlat 

érkezett. Én a Galgatours Kft-t javaslom 500eFt-os értékben, a másik ajánlat  Airbus Travel 

kft-től 467eFt-os összegben, de ez nem szól teljes körűen, mint az előző, nincs benne a szállás 

a gépkocsivezetőknek. A bizottság tárgyalta.  

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal a Galgatours Kft-t 

javasolja elfogadásra 500eFt-os összeggel. 

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

 

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

122/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Schlüsselfeldi kiránduláshoz busz 

megrendelésére a Galga-Tours árajánlatát fogadja el 500.000.-Ft összegben. 

Az összeg a 2009.évi költségvetésben rendelkezésre áll. 



 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Babineczné Toldi Erika pü.ea. 

Határidő: azonnal 

 

15) Petőfi Sándor Ált. Iskola iskolatitkári álláshely bővítése 2009. október 1-jétől 

Bobál István:   2004. májusában testületi határozat volt az iskolatitkári 4 órás 

létszámcsökkentésről. Idáig így működtettük. A jelenlegi oktatási törvény szerint iskolatitkár 

4 órában nem láthat el szolgálatot, az intézményvezető kérése alapján megvizsáltuk az 

indokot, indokolt az álláshely 8 órásra bővítése.  

Kovácsné Toldi Ildikó: Az OKB megtárgyalta, 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja az 

iskolatitkári munkakör 8 órára emelést.  

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja, 

az összeg rendelkezésre áll.  

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

 

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

123/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor 

Általános Iskola jelenlegi 4 órás iskolatitkári álláshelyet 2009. október 1-jétől 8 órás 

álláshelyre bővíti. 

A képviselő-testület az álláshely pénzügyi fedezetét a 2009.évi és azt követő évek 

költségvetésében biztosítja. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

16.)Hévízgyörk Község Önkormányzata Közoktatási intézményrendszere működésének  

minőségirányítási programja 2009-2013 

Kovácsné Toldi Ildikó: Az OKB megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja. Az 

összes intézményben el kellett készíteni a minőségirányítási programokat. Közoktatási 

szakértőt kértünk segítségül, törvénynek megfelelően, saját igényeinkkel kiegészítve történt 

az elkészítése. 

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

 

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

124/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja  az 

Önkormányzat Közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programját 

(2009-2013.) a melléklet szerint.  

Érvényessége 2009. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. 

A minőségirányítási program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 



 

17) Petőfi Sándor Általános Iskola minőségirányítási programja 2009-2013 

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

 

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

125/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja  a Petőfi 

Sándor Általános Iskola minőségirányítási programját (2009-2013.) a melléklet szerint. 

Érvényessége 2009. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. 

A minőségirányítási program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

18.) Napköziotthonos Óvoda  minőségirányítási programja 2009-2013 

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

 

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

126/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja  a 

Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda  minőségirányítási programját (2009-2013.) a melléklet 

szerint. 

Érvényessége 2009. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. 

A minőségirányítási program a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

19) Petőfi Sándor Általános Iskola SZMSZ módosítás 

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

 

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

127/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja  a Petőfi 

Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet 

szerint. 

A Petőfi S. Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

20) Napköziotthonos Óvoda  SZMSZ módosítás 

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



 

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

128/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja  a 

Hévízgyörki Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 

melléklet szerint. 

A Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

21) Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ elfogadása 

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

 

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

129/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja  a 

Hévízgyörki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását a melléklet szerint. 

A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gedei Tiborné mb. műv.h.vezető 

Határidő: azonnal 

 

22) Hévízgyörk Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

Bobál István: Elkészítettük az esélyegyenlőségi programot, a pályázatoknál alapvető feltétel. 

Két év után felül kell vizsgáltatni, erre ajánlatokat kértünk be erre. 

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal a Prekog Alfa Kft-

t javasolja elfogadásra 125eFt+ áfa összegben. 

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

 

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

130/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Prekog Alfa Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft-t (1133 Budapest, Váci út 86/b. II. 8.) Hévízgyörk Község Esélyegyenlőségi 

Programja felülvizsgálatának elvégzésével. 

Az  Ajánlati ár: 125 000 Ft + Áfa 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötés aláírása. 

Az összeg a 2009.évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 



23) Együttműködési megállapodás jóváhagyása az önkormányzat és a nyugdíjas klubok 

között 

Bobál István: Ez formaság, hisz az együttműködés eddig is meg volt a nyugdíjasklubok és az 

önkormányzat között.  

Hajdú Gáborné Hévízgyörki Nyugdíjasklub elnöke: Meg vagyunk elégedve az 

önkormányzat segítségével. Ha kézi erő segítségére, nagyon szívesen rendelkezésre állunk. 

Köszönjük az eddigi támogatást. 

Kliment Frigyes ÖNYE elnöke: Kiegészítésképp elmondom, hogy ez az Aszódi Kistérség 

Idősügyi Tanáccsal köti a nyugdíjasklub az együttműködést, a kistérségi nyugdíjasklubok 

tagjai ennek a tanácsnak. Mi arra vagyunk ebben hivatottak, hogy mint idősügyi tanácstag az 

egyesületünk, képviseljük az egyesületet, és tartsuk a kapcsolatot.  

Kovácsné Toldi Ildikó: Az OKB megtárgyalta, javasolja elfogadásra a megállapodás 

elfogadását. 

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

 

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

131/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az Aszódi Kistérség Idősügyi 

Tanács (2191 Bag, Petőfi tér 1/a.) közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

Az együttműködés során szermélyesen közreműködik az önkormányzat részéről: Bobál István 

polgármester 

Idősügyi Tanács részéről: Kliment Frigyes ÖNYE elnöke 

     Hajdú Gáborné Hévízgyörki Nyugdíjasklub elnöke 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Bankóné Nagy Erzsébet ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

24) Határ utca közvilágítási lámpatest bővítése 

Bobál István: Határ utcai lakos beadvánnyal fordult az önkormányzathoz, hogy a Határ 

utcában hiányzik közvilágítási lámpatest.  

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen szavazattal javasolja az 1 

lámpatest felszereltetését a Határ utcában a 7.sz. ingatlan előtt.  

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

 

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

132/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

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

Határ utcában a 7.sz. ingatlan előtt 1 db közvilágítási lámpatestet szereltet fel, valamint az 

ehhez szükséges közvilágítási szálat kiépítteti bruttó 70.000 .-Ft összegben. 

Az összeg a 2009. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 



25) Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. árokrész bekerítési kérelme 

Bobál István: Az érintett területen egy csapadékvíz-elvezetési árok megy keresztül. Ez 

tovább fog épülni a csapadékvíz-elvezetési pályázat kivitelezése kapcsán. Szovics Mihály ezt 

a részt, ami az ő telke bekerített telek utáni részen van, zárt vezetékkel lássuk el, és kerítsük 

be, hogy ő ezt tudja későbbiek folyamán használni, és majd ő karbantartja. Tárgyalta a FPB és 

a PEB.  Minden kérést, ami támogatható, támogatjuk is, amikor a feltételrendszere kialakul. 

Most a beruházás előtt vagyunk, nehéz dönteni. 

Szovics Mihály: Én önerőből szeretném a saját költségemen elkeríteni, ki is mérettem. A 

gyűrűket is, ha nem biztosítanák, önerőből biztosítanám. 

Bobál István: Azt kérted, hogy a beruházás keretén belül tegyük le. 

Szovics Mihály: A kerítést nem.  

Fercsik Tibor: A Fejlesztési és Pályázati Bizottság tárgyalta. Úgy gondoltuk, hogy 

méltányolható igény, tevékenységéhez eléggé kapcsolódik, ezért a bizottság azt a javaslatot 

tette, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy Szovics Mihály ezt a kerítést megépíthesse, azzal a 

feltétellel, hogy az árokrészt karbantartja, tisztán tartja, rá nem építhet, mindenkor 

hozzáférhető legyen. Illetve, hogy megvárjuk a csapadékvíz-elvezetés beruházását, hogy ott 

mit fognak csinálni azon a területen, addig ne építsen kerítést.  

Benkó László: A PEB megtárgyalta, az volt a végeredmény, hogy várjuk meg a beruházás 

végét, akkor térjünk vissza erre a dologra. Ha hajlandó önerőből is keríteni, akkor pénzügyi 

dolgot nem érint, akkor  a PEB részéről okafogyottá vált a dolog. 

Szovics Mihály: A kérelmemben benne van, hogy saját költségemen építeném a kerítést. A 

pályázat keretéből 19 fm árokgyűrűt biztosítson részemre, ha lehetséges. Amennyiben nem, 

akkor ezt is saját erőmből lefedném. 

Fercsik Tibor: Erre garanciát nem tud adni az önkormányzat, hogy marad – nem marad, a 

bizottsági ülésen mellőztük is ezt a részét a kérelemnek. 

Bazan Tibor: A belterületi csapadékvíz-elvezetési tervekbe szerepel, hogy ott továbbra is 

folyjon le a víz, az árok továbbépítése szilárd burkolattal? Mert ha szerepel, akkor a 

továbbbővítése, akkor egyértelmű, ha mindenhova biztosítjuk az átereszt, vagy 

szilárdburkolatú árkot, akkor biztosítani kell ide is, ha garantáljuk, hogy a falunak arról a 

részéről ott folyik le a víz. 

Bobál István: Félreértés van, belterületi csapadékvíz-elvezetés. A jelen levél pedig 

külterületről szól. A pályázatban nem szerepel, és nem is lehet  költeni külterületi 

csapadékvíz-elvezetésre. Ezt nekünk majd a külterületi csatlakozópontokat és 

befogadópontokat a belterület határától az önkormányzatnak kell finanszírozni.  

Fercsik Tibor: Ez is felmerült, de nyilván a belterületnél nem fogják abbahagyni a munkát, 

onnan el fog folyni valahova a víz. Nem a pályázatban, hanem nekünk kell elvégezni, de attól 

még munkát fogunk ott végezni. 

Bobál István: Minden hévízgyörki lakos kérelmét úgy bíráltuk el, hogy a lakos részére 

pozitív legyen, az önkormányzatnak ne legyen kárára. Ha ez egybeesik, akkor nem lesz 

akadálya.  

Szovics Mihály: A Fercsik Tibor javaslat és ígérvény volt, amit mondott, hogy szavazzunk 

úgy, hogy keríthessek arra, mert itt más van leírva. 

Fercsik Tibor: Te is ott voltál bizottsági ülésen, azt a határozatot hoztuk, hogy várjuk meg 

ezt a beruházást. Másik bizottság is tárgyalta.  

Bobál István: Beruházás előtt nem tudunk dönteni, a FPB támogatja, hogy bekerítsd, de 

várjuk meg a beurházás végét. PEB azt mondta, hogy támogatni fogja, de várjuk meg a 

beruházás végét.  Nem dönthetünk olyanról, ami 2010. május-júniusában történik, nem 

tudjuk, hogy esetleg nyomvonal változás lesz. Támogatható a kérelem, megfelelő 

feltételekkel, de a beruházás végéig el kell, hogy napoljuk.  

Szovics Mihály: Jegyzőnőtől kérdezem, élhetek azzal, hogy azt javasolom, hogy úgy legyen 



megfogalmazva, hogy igen keríthetek, ha a beruházás lefut, hisz a FPB is azt javasolja. 

Lukesné Csábi Ágnes: Mindkét bizottság kérte ennek a kérelemnek az elhalasztását a 

beruházás befejezéséig. Az FPB még olyan döntést is hozott, hogy támogatja a kérelmet, és 

részletes feltételekről szerződéstervezet készüljön majd, de csak a beruházás befejezése után.  

Fercsik Tibor: „Az FPB 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 27/2009. (IX. 09.) sz. 

FPB határozat szerint: „Hévízgyörk község Önkormányzatának Fejlesztési és Pályázati 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 0168/46 hrsz területből 175m2 területre 

bérleti szerződést kössön az önkormányzat Szovics Mihállyal azzal a kikötéssel, hogy nem 

építhet rá a területre. Cserébe a kérelmező vállalja az árok tisztítását, karbantartását. A 

szerződéskötésre a csapadékvíz elvezetés helyszíni kialakítása után kerülhet sor. (204/2 

hrsz).”  

Szovics Mihály: A saját költségemen kimérettettem a Parcella kft-vel.  

Bobál István: A szerződésnek és ígérvénynek az a feltétele, hogy tudjuk a paramétereket, 

tervezetet csak a beruházás végén tudunk készíteni. Mindkét bizottság által és magam által is 

támogatott dolog, de nincs még meg a feltétele annak, hogy szerződést kössünk és ígérvényt 

mondjunk. Készíttetni fogunk egy szerződéstervezetet az ügyvéddel. Nincs lesöpörve a 

kérelmed, hanem támogathatónak van nyilvánítva. 

Szovics Mihály: Van egy szerződésem, abban az áll, hogy ezt az árkot lefedhetem saját 

költségemen, bérmentesen használhatom. Az ügyvéd megtekintheti ezt, és támpontnak 

használhatja. 

Bobál István: De az belterületre szól. Van-e még vélemény, és módosító indítvány? 

Szovics Mihály: Megint megkérdezem, módosító indítvány-e, amit az előbb feltettem? 

Lukesné Csábi Ágnes: Fel kell tenni szó szerint.  

Szovics Mihály: Módosító indítványom: A beruházás után kerítést az önerőmből építhessek 

erre a területre szerződéssel. 

Bobál István: Tudod, hány m2-t akarsz használni? 

Szovics Mihály: Miért nem volt fontos ezelőtt x évvel, hogy hány m2? Mikor ezzel az 

árokkal sosem volt gond. 10 m-enként akna van csinálva, sose volt ezzel probléma. 

Bobál István: Ne mossuk össze, van egy szerződésed, ami 2010-ig szól, azt ne hozzuk ide. 

Amit te kérsz, árokról szól és közel 130 m2 önkormányzati területről.  Módosító 

indítványodra nem tudnának a képviselők mit mondani, mert nem is tudják, hogy mit akarsz 

elkeríteni, mennyit használni. A testület  90 %-a támogatni fogja kérésedet, ha lesz itt egy 

szerződéstervezet. 

Fercsik Tibor: Mivel még nem lehet megcsinálni, a beruházás még el sem kezdődött, 

készítsünk elő egy szerződéstervezetet, következő ülésen, mire alakulnak a dolgok, lehet róla 

szavazni. 

Szovics Mihály: Ez olyan terület,  ami gazos árok, be lenne fedve, és csak alkalmanként egy-

egy autó elmenne a befedett árok felett. Az iparűzési adóm kb. 700 eFt, gondoltam, egy 

vállalkozó ennyit megérne. Volt itt olyan 216 m2 terület, amit fél perc alatt eldöntött a 

polgármester. 

Bobál István: A testület döntötte el, nem a polgármester. De most sincs elvetve a dolog, nincs 

meg a szerződéstervezet. Azt akarod, hogy mondjuk ki, hogy elkerítheted, de nem tudjuk, 

hogy mit. Támogatásom fennáll minden hévízgyörki lakos kérelmére, miért ne állna fenn 

képviselőtársam kérelmére is.  

Szovics Mihály módosító indítványt tett fel. 

Fercsik Tibor: Javaslatom, hogy a Fejlesztési és Pályázati Bizottság határozatában foglaltak 

alapján készítsük elő a szerződéstervezetet és az a következő ülésen, vagy mire kialakulnak a 

dolgok, lehet róla szavazni. A bizottság ezt kitárgyalta, megszavazta. Ez korrekt dolog. Benne 

van, hogy meg kell várni a beruházást, nem építhet rá, karbantartja. 

 



Bobál István: De ebben nincs benne az árokfedés, nem tudjuk, a beruházásnál meglesz, vagy 

nem. Javaslom: azon az ülésen szavazzunk erről, amikor már tudjuk, hogy a beruházással 

kapcsolatosan ezzel az árokkal mi lesz, nyitott marad, és saját erőből fedi le, vagy zárt marad, 

és azt úgy adjuk át a szerződésben foglalt feltételekkel a vállalkozónak.  

Szovics Mihály: A kerítés nem jött szóba, csak a lefedése idáig.  

Fercsik Tibor: Én a kerítésről beszélek, lefedésről egyáltalán nem beszéltem. 

Szovics Mihály: A testületi tagok megkapták az előterjesztést, és tudják, milyen területről van 

szó.  

Fercsik Tibor: 175 m2 a terület.  

Bobál István: Szavazásra teszem fel: Készítsük elő a kérelemben foglalt igényt Dr. Németh 

L. Zsolt ügyvéddel, a feltételek biztosítása, pontos méretek megadásával,  amikor a belterületi 

csapadékvíz-elveztési beruházás olyan állapotban lesz, a testület elé terjesztjük, a Fejlesztési 

és Pályázati Bizottság tárgyalása után, amely már csak a szerződéstervezetre vonatkozik. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 

133/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. sz. 

lakos árokrész bekerítési kérelmét megtárgyalta.  

Készítsük elő a kérelemben foglalt igényt Dr. Németh L. Zsolt ügyvéddel,  a feltételek biztosítása, 

pontos méretek megadásával, amikor a belterületi csapadékvíz-elveztési beruházás olyan állapotban 

lesz, a testület elé terjesztjük, a Fejlesztési és Pályázati Bizottság tárgyalása után, amely már csak a 

szerződéstervezetre vonatkozik. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: 2010. augusztus 31. 

 

26) Száraz Ferenc Hévízgyörk, Ady E.u.67/c. telekhatár-rendezési ügye 

Bobál István: Kapcsolódik a csapadékvíz-beruházáshoz, két telek között megy le egy utca, és 

ebben az utcában fog épülni egy árok nyomvonala, megvizsgáltuk a területet, a földkimérések 

és egyéb tulajdonrészeknek az adása és vétele közben az utcának a bejárati oldala többmint 9 

m-es, a belső része csak 5 m-es. Ezért Száraz Ferenc és neje kéri, hogy ezt az ügyet rendezzük 

le.  

Ha nincs hozzászólás, szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását. 

 

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

 

134/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Száraz 

Ferenc Hévízgyörk, Ady E.-u.67/c. telekhatár-rendezési kérelmét a mellékelt változási vázrajz 

alapján. ( a 216/1., 216/20., 217., 1440. helyrajzi számú földrészletek megosztásáról) 

A képviselő-testület felkéri az önkormányzat ügyvédjét, Dr. Németh L. Zsoltot, hogy a 

telekhatár-rendezési szerződést készítse el. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

 



 

27) Hévízgyörki „Nyárfás terület” beépítési módosítása 

 

Bobál István: A Nyárfás telkek értékesítésének folyamatában kiderült, hogy nagyok a telkek, 

nem szeretnének ilyen nagy telekre építkezni, kisebb telkeken, akár sorház formátumban, 

ikerházas formátumban építenének házakat. Ehhez a telekalakítást ennek megfelelően kell 

kialakítani. Ebben az évben még elkészíthető. Így 72 telek lesz ott, vagyis 72 lakás építhető 

fel a területre. Így egyszerűbb és könnyebb lesz az értékesítés. 

Ha nincs hozzászólás, Szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását. 

 

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

 

135/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TGT Bt 

képviseletében Holényi Magdolna által elékészített SzT-6M „Nyárfás” lakóterület 

Szabályozási Terv módosítását elfogadja. A terv ismételten kiküldhető véleményezésre a 

szakhatóságok részére. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

 

 

28.) Egyebek 

 

Bazan Tibor: Dr.Mihály István  rendőrkapitánytól kérdeztem, a közbiztonság helyzetét 

elősegítené-e, ha térfigyelőkamerák lennének, azt mondta, nagyban. Kérem, hogy a következő 

testületi ülésre az érintett bizottságok vizsgálják meg, van-e pályázati lehetőség, lenne-e rá 

pénz. Az itt élő emberek és épületek  biztonsága sokat ér. Következő testületi ülésre határozati 

javaslat legyen erről. 

Bobál István: Örülök a felvetésnek. Van olyan pályázat, ami közbiztonsági pályázat, lehet 

térfigyelőkamerákra és egyéb biztonsági dolgokra pályázni. Ezt vizsgálják a kollegák. 

Megnézzük a feltételrendszert, és ha szükségeltetik, rendkívüli ülést fogunk összehívni.  
 

 

a.) Hévízgyörk Bölcsőde kialakításának lehetősége 

 

Bobál István: Bölcsődére be lehet adni pályázatot, 10 ezer fő alatti településeknek, 10ezer fő 

alatti településeknek nem kötelező a bölcsődei ellátás. Indokolttá válik, hogy legyen bölcsőde 

Hévízgyörkön, a Nyárfás miatt is.  Ez a pályázat 10 %-os önerőt igényel, kb. 120MFt-ba 

kerülne a felépítése, 2 csoportos, 15 fő elhelyezéssel. Működési feltételekből látszik, hogy 

bizony 30-35 %-ot kellen állnia az önkormányzatnak.  Két hónapunk van a pályázat 

beadására. Szeretnénk létrehozni olyan ideiglenes bizottságot, hogy ezt beszéljék át, adjanak 

javaslatot. Az óvodát nem lehet bővíteni bölcsődei szolgáltatással, mert 5 fő bölcsődés 

gyermeket fogadna be.  Van a községben magán bölcsőde, anyagilag még nem tudjuk 

támogatni.  Meg kell fontolni, hogy a bölcsőde fenntartása milyen összegekbe kerül. 10 évre 

kötelezettsége van az önkormányzatnak, tehát nagyon komoly, megfontolt döntést igényel. 

Ezt még egy bizottság sem tárgyalta, ezért javasoltam. 

 



Bazan Tibor: A pályázati felhívás úgy szól, hogy szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások fejlesztése. Javaslom, hogy kerüljön be a határozati javaslatba az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is, Pintér Tiborné.  

Bobál István: A határozati javaslatból véletlenül kimaradt Pintér Tiborné neve. A pályázati 

felhívásban szerepel a bölcsőde is. 

Fercsik Tibor: Milyen előzetes feladatok vannak? 

Bobál István: Előterjesztitek a testületnek, hogy ennek az éves hozzáadandó értéke ennyi, 10 

% önrész ennyi, stb. Azt kell eldönteni, hogy beadjuk a pályázatot vagy nem. Ehhez az kell, 

hogy tudjuk, hogy az elkövetkezendő éveknek mekkora terhe lesz. Minden intézményhez 

hozzá kell tenni. Fő kérdés, meghozzuk-e a döntést, és rizikót is vállalunk, vagy azt mondjuk, 

hogy annyi feladat van előttünk már, hogy ezt nem akarja a testület többsége. A bizottság 

tagjai elénk tárjánk a javaslatot, a testület megtárgyalja.  

Kovácsné Toldi Ildikó:Az óvodai és iskolai ellátás kötelező feladat, ezért kell átgondolni, 

megéri-e. 

Lukesné Csábi Ágnes: Az önkormányzat tv. alapján készült az SZMSZ, amit a testület 

elfogadott. Abban fel van sorolva, melyek az önkormányzat kötelező feladatai, és melyek az 

önként vállalt feladatok. Az SZMSZ-ben: a bizottságnak vizsgálni kell, hogy  – mint tudjuk, a 

bölcsődei ellátás nem kötelező feladat – megvan-e a lehetőség arra, hogy a bölcsődét 

kialakítsa a testület, illetve megvan-e rá a pénzügyi fedezet, és hogy ennek ellátása nem 

veszélyezteti a jelenlegi kötelező feladatok ellátását? Az iskola, óvoda, egészségügy, szociális 

ellátás, ivóvíz, temető, útfenntartás, közvilágítási feladatokat az önkormányzat köteles ellátni. 

Az állami normatíva az iskola és óvoda esetében sem elég a működésre, fenntartásra, 

többmint 50 %-át pótolni kellett. Számításokat kell végezni a bizottságnak, pénzügyi tervvel 

egyidejűleg állást kell foglalnia, véleményt kell alkotni. 

Bazan Tibor: 2009. július 4. a dátum, előbb el lehetett volna gondolkozni, szeretnénk-e 

bölcsődét, és ezt a bizottságot idejében felállítani. A határidő két hónap, de 5 hónap több lett 

volna. Két hónapot kell úgy beosztani, hogy minden szempontból jól megvizsgálja ezt a 

bizottság, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a testület.  

Bobál István: Minden képviselő előtt ott vannak a pályázati felhívások. Ez az ötlet most jött 

ki, azt gondoltuk, hogy az óvodát bővítsük ki. A pályázati referenssel beszéltünk, ő mondta, 

hogy ez így nem megy, viszont még van nyitva ez a pályázat. Ez szeptember elején történt.  

Szilágyiné Pápai Anna: Június 4-én az első beadvány arról szólt, hogy egységes óvoda-

bölcsőde kialakítása. Sajnos ezt nem tudjuk megoldani, igaz, arra is kész van a rajz. Akkor 

jött ez a pályázat, teljes új óvoda bölcsődére. A családok nagyobb munkavállalási kedvvel 

tudnának lenni. Illés Mátyás segítségével elkészítettük a rajzot, megnézettük mindenkivel, ha 

a testület támogatja, akkor már csak pecsételésre kerüljön sor. Mindenhol támogatják és 

elfogadják a jelenlegi törvényeknek megfelelően. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

136/2009.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  bölcsőde 

kialakításának lehetőségének megvizsgálása céljából előkészítő eljárást folytat le. Ennek 

érdekében ideiglenes bizottságot hoz létre, tagjainak javasolja Benkó László PEB elnököt, 

Kovácsné Toldi Ildikó OKB elnököt, Fercsik Tibor FPB elnököt, Pintér Tiborné ESZB 

elnököt tagoknak.  

Az ideiglenes bizottság elnökének javasolja Fercsik Tibort.  

A bizottság vizsgálja meg a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 



infrastrukturális fejlesztés” pályázatnak és a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztése és kapacitásának bővítése” pályázatnak lehetőségeit. 

A képviselő-testület kéri a bizottságot, hogy külső szakértőket is vonjon be a bizottság 

munkájába. 
Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Bobál István:  Kliment Frigyes úrnak megígértük, hogy napirendre hozzuk a Gödöllőn tartott 

előadás tájékoztatóját, mivel nincs jelen, a következő ülésre napirendre vesszük.  

Az ülést ezennel bezárom. 

-kmf- 

 

 

 

 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 

 Polgármester  jegyző 

 

 

 

Pintér Tiborné 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

Benkó László 

jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 


