
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 27-én megtartott  

rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő terem hivatalos 

helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester 

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Fercsik Tibor 

  Hajdú Éva 

  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  10 fő megjelent.  Távolmaradását jelezte Pintér Sándor. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

javaslom  Csoma István alpolgármestert és Bazan Tibor alpolgármestert. 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

 

2.) Aszód Rendőrőrs tájékoztatója 

    Előadó:  Gódor Ferenc Aszód Rendőrőrs parancsnoka 

 

3.)   Szakmai Beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ 2009.évi munkájáról 

    Előadó:  Varga Jánosné Kistérségi Gondozási Központ vezetője 

 

4.)   Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

a.) 2009.évi zárszámadásának jóváhagyása 

b.) 2010. évi költségvetésének jóváhagyása 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

5.)  Bankszámlahitel-keret szerződés meghosszabbítása 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

6)  Előterjesztés a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának 

lezárásához szükséges teendőkről 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

 

7.) Pályázat parkolók és csomópontok fejlesztésére (MÁV) 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

 



8.) MNV Zrt. tájékoztatása állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásával kapcsolatban (0100/1, 2.,3., 5. hrsz) - értékbecslés megrendelése 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

9.) Egyebek 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 

 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

Bobál István: Csapadékvíz-elvezetés kivitelezési munkák elkezdődtek. Zömében pozitív 

irányú észrevételek érkeznek a lakosságtól. Nyárfás telkekre kötött előszerződésre nem 

érkezett meg az összeg, a testület a rendkívüli ülésen elfogadta, hogy írunk levelet az 

előszerződés megkötőjének, kérjük, hogy a levél megérkezésétől számítva 2 napon belül az 

ügyvédek egyeztessenek. Ügyvédünket megkereste a partner, egyeztettek időpontot. 
 

2.) Aszód Rendőrőrs tájékoztatója 

Gódor Ferenc Aszód Rendőrőrs őrsparancsnok: - Ismerteti az előterjesztést.- 

Bobál István: Külterületen elhagyott ingatlanok vannak, hajléktalan személyek költöznek be 

oda. Ez óriási gondot fog okozni. Azt a területet nehéz lesz belterületbe vonni.  

Bazan Tibor: Aszódi rendőrségen még + 4 létszám nem lenne hátrány. Fontos feladat a 

közbiztonság további javítása. Közterületfigyelő kamera mennyiben segítené a közrendet? 

Gódor Ferenc: A létszám fel van töltve az Aszódi Rendőrőrsön. Én a kamerarendszert 

támogatom, Bagon és Turán ki van építve. Bagon kimutatható a bűncselekmények számának 

csökkenése, elkerülik a környéket.  

Bobál István:A térfigyelőrendszerre sajnos nincs pályázat,de figyeljük, most forrásunk nincs 

rá. Kb. 10 kamerával lehetne megoldani a falut, foglalkozunk a kérdéssel.  

Szovics Mihály: Gyümölcsös a kritikus hely. Hogyan lehetne kiszűrni, hogy azok a személyek, 

akik ott tartózkodnak, milyen alapon tartózkodnak ott. 

Gódor Ferenc: Rendőri ellenőrzés. Szomszédok tudják figyelni ezt, és jelezni kell azonnal.  

Bobál István: Ezzel foglalkozni kell.  Az önkormányzat közigazgatási területét mély árokkal 

körbe szántatnánk, és hagynánk helyet, ahol be lehetne jönni, de ott lenne kamera, mi a 

rendőrségnek a véleménye erről?  

Gódor Ferenc: Az önkormányzat a saját kezelésében lévő utakkal azt csinál, amit akar. 

Valkón le vannak zárva az önkormányzati utak. A Közútkezelő által fenntartott utakat nem 

lehet lezárni.  

Szovics Mihály: Budapesten beton virágágyások vannak, lassítják az autók sebességét. 

Hajdú Éva:  Az egyedülállók felhívása jó kezdeményezés.  

Kliment Frigyes ÖNYE: Illetéktelennek látszó személyek közlekedtek külterületen, bementek 

egy épületbe, ez be lett jelentve, a járőr kijött,  és csak a bejelentőtől kérte az adatokat.  Nem 

lehetne ilyen esetben a bejelentőt értesíteni, hogy az üggyel kapcsolatban történt-e 

intézkedés? 

Gódor Ferenc: Intézkedés végén kérheti a helyszínen. Ha nem igazoltatta a rendőr az illetőt, 

azért lehet, mert már ismerik. Minden intézkedésről rendőri jelentés készül.  

Ifj. Pető Ferenc:  Sok rendszám nélküli mezőgazdasági nehézgépjármű mozog a faluban. 

Nekünk engedélyt kellett kérni, azokat miért nem ellenőrzik? Csapadékvíz-elvezetés van a 

faluban, sok rendszám nélküli jármű dolgozik, nehogy baleset legyen. 

Gódor Ferenc:Kollégák ellenőrzik közúti ellenőrzéskor. 

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

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 



42/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja a Gödöllői 

Rendőrkapitányság Aszód Rendőrőrs 2009.évi tájékoztatóját Hévízgyörk község közbiztonsági 

helyzetéről. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
3.)   Szakmai Beszámoló a Kistérségi Gondozási Központ 2009.évi munkájáról 

 

Bobál István: Tájékoztatom a testületet, hogy megnyerte az idősek nappali otthonára a 

pályázatot, 7 településen lesz beruházás. Hévízgyörkön új létesítmény épül. 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

43/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja a Kistérségi 

Gondozási Központ 2009.évi munkájáról szóló szakmai beszámolót. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 
4.)   Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

a.) 2009.évi zárszámadásának jóváhagyása 

Bobál István: Az előterjesztéseket megkaptuk. Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

44/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  mint a Kistérségi Gondozási Központot 

alapító önkormányzat nevében az intézmény 2009.évi zárszámadásával egyetért, azt 97.686.675.-Ft 

bevétellel, 91.682.202.-Ft kiadással, valamint 6.004.473.-Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal 

tudomásul veszi. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 

b.) 2010. évi költségvetésének jóváhagyása 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

45/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  mint a Kistérségi Gondozási Központot 

alapító önkormányzat nevében az intézmény 2010.évi költségvetésével egyetért, azt 89.622.000.-Ft 

bevétellel és 89.622.000.-Ft kiadás előirányzattal tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 
5.)  Bankszámlahitel-keret szerződés meghosszabbítása 

Bobál István: Van egy 25MFt-os likvidhitel keretünk,  a bank szólt, hogy lejárt a határideje, 

meg kellene hosszabbítanunk. Nem emelésről van szó, annyit használunk belőle, amennyi 



szükséges. Javaslom elfogadásra. 

Csoma István: Gazdasági vezető és pénzügyeseink megvizsgálták-e ezt az állapotot, hogy 

tudva a Nyárfás telkek értékesítése hogyan halad, ki fogja elégíteni az önkormányzat 

lehetőségeit a következő időszakban. 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: A likvidhitel emelése nem került szóba. Nagyobb összegre 

nem nyílik lehetőség, ha a Nyárfás elhúzódik, ezirányban is vizsgálódunk,  lehetne-e emelni. 

Bobál István:A bank tudomásunkra hozta, hogy ettől többet nem óhajt adni. Nagy baj lenne, 

ha egy hónap múlva azzal kellene a testület elé jönni, hogy hitelkeretet bővítsünk, 

likvidhitelkeretet annyival már úgysem tudna bővíteni a bank. Nekünk ez egy lehetőség,   

most szükséges élni vele. Egyenlegünk, még 10Mft szabad pénz van rajta ebben a pillanatban. 

Ez nem tehervállalás, most egy meghosszabbítás az eddiginek. Ha a Nyárfás telkekből nem 

folyik be pénz májusba, akkor egy másik szerződést kell kötni, ahol a bank feloldja a 150mft-

ból valamennyit, vagy pedig olyan másik vállalkozót keresni, aki kifizeti a telket. 

Csoma István: Nagyságrendileg az elmúlt évben a likvidállomány milyen kamatlábbal volt 

számolva? Az új szerződés megkötése esetén mennyivel lesz kevesebb? 

Gólyáné Dudás Edit: Nincs nálam a szerződés, a  következő ülésen válaszolok. Az egyszeri díj 

100eft. 

Bobál István: 10-en belül kell, hogy legyen.  A 150Mft kamata meg nekünk ketyeg.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

46/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy meghosszabbítja a 

Bankszámlahitel-szerződést változatlan keretösszeggel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-

hosszabbítás aláírására. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 
6)  Előterjesztés a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának 

lezárásához szükséges teendőkről 

 

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

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

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

47/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza Szegedi Pál felszámoló özvegyét, özv. 

Szegedi Pálnét, hogy a 2006. november 15-én jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nevesített 

összegnek  megfelelően utalja át Hévízgyörk Önkormányzat részére a végelszámolásból hátramaradt 

készpénzt, 144.128.- Ft-ot.  

Amennyiben ezen utalás maradéktalanul  megtörténik, úgy a végelszámolóval, illetve örököseivel 

szemben a végelszámolást illetően Hévízgyörk Önkormányzatának  semmiféle 

követelése nincs.    

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 
7.) Pályázat parkolók és csomópontok fejlesztésére (MÁV) 

 



Bobál István: Tavaly volt egy Hagyó Miklós féle megkeresés, arra nemet mondtunk. Most egy 

újabb kezdeményezés van, az Unióban az 5.páneruópai koridor felújítása megtörténik, 160 

km pályát alakítanak ki Miskolcig. Hévízgyörkön 28 autóparkolót és 30 kerékpár parkolót 

építenének, ők megépítik pályázati pénzből, kamerás figyelőrendszerrel, nekünk az a 

feladatunk, hogy 10 évig ennek a fenntartását vállaljuk, takarítás, szemételhordás, 

hóeltakarítás, egyebek. Ez önkormányzati területen van. A biciklitároló fedett lenne. Jó 

kezdeményezés ez, használjuk ki.  

Bazan Tibor: Az elképzeléssel egyetértek. Az egyeztetés időpontja április 16-án volt. Nem 

szerencsés, hogy a jövőbeli kormány kontójára vállalunk valamit a választások után 5 nappal.  

Bobál István: Az Unió fejleszti a vasutat, a parkolókat.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

48/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felkérése 

alapján előzetes szándékát fejezi ki, hogy az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének 

fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: B+R és P+R parkolók Hévízgyörk vasútállomásra történő 

telepítése esetén 10 éven keresztül vállalja a parkolók fenntartását, üzemeltetését, az ezzel járó 

költségek viselésével együtt. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt-t értesítse. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

  
8.) MNV Zrt. tájékoztatása állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásával kapcsolatban (0100/1, 2.,3., 5. hrsz) - értékbecslés megrendelése 

 

Bobál István: Levelet kaptunk az MNV Zrt-től, hogy ingyen nem tudják odaadni önkormányzati 

törvényekben foglaltak miatt. Csak kötelező feladatokra adják ingyen, pl. temető, játszótér. 

Értékeltessük fel a területet független értékbecslővel, küldjük el az MNV Zrt-nek.  3 éves munkánk 

fekszik benne. 

Bazan Tibor: Javaslom, halasszuk el az új kormány megalakulása utánra. Megvásárolni még akkor is 

meg tudjuk. Ha lehetőség nyílna, hogy az új kormány az önkormányzati feladatokról az önkormányzat 

tulajdonába ingyen tudná adni, tudjuk, hogy akkor sem lesz ingyen, mert lesz még lőszermentesítés, 

stb.  

Bobál István: Mikorra várható önkormányzati módosítás az új kormánytól, mert ha félévet vesz 

igény, nekünk a lehetőség elmegy, a befektetők elmennek. Most azt a döntést hozzuk, hogy meg 

akarjuk vásárolni, és felértékeltetjük. Ha döntést hoz a kormányzat, hogy odaadja ingyen, akkor nem 

kell megvenni. Három éve dolgozunk ezen, a lehetőséget adjuk meg magunknak. Javaslom, hogy az 

eredeti határozati javaslatot fogadjuk el.  

Bazan Tibor: Értékbecslés mennyibe kerül? 

Bobál István: Még abban sem döntünk, hogy kifizetjük, kérünk három ajánlatot, aztán rendkívüli 

ülésen döntünk, hogy elfogadjuk az összegét, vagy nem. Most azt döntjük el, hogy elküldjük az MNV 

Zrt-nek. 

Csoma István: Max. 100eFt lehet a költsége. Az MNV Zrt. levelében szerepel: „kizárólag tájékoztató 

jellegű levél.”. Nem lát lehetőséget az ingyenes átadásra, ha becsatoljuk a határozatot, hogy meg 

kívánjuk vásárolni, és beadjuk az értékbecslést, ezeket megvizsgálja, ennek függvényében döntést fog 

hozni.  

Bobál István: Nagy eredmény, hogy versenyeztetés nélkül adja. Rét és legelő státuszt kapott, 



ez is nagy munka volt. Értéke most 20Mft-nyi nagyságrendet tesz ki. Ígéretem van, hogy a 

katasztrófavédelmi egység gyakorlat keretében meg fogja vizsgálni a területet, és 

lőszermentesíti.  Nem javaslom, hogy várjunk. 

Aki Bazan Tibor javaslatával egyetért, miszerint ezt az előterjesztést napoljuk el, és várjuk 

meg az új kormánynak az önkormányzati törvényre vonatkozó határozatait, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem szavazattal nem szavazta meg Bazan Tibor 

javaslatát. 

 

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

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

49/2010. (IV.27.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a 76/2008.(VI.30.) és 

100/2008.(VI.30.)sz. képviselő-testületi  határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja, és az MNV.Zrt. 

13/366/2010. sz.  tájékoztató levele ismeretében a fenti határozatokat megerősíti a következőkkel: 

 

1.) Az Önkormányzat továbbra is fenntartja a következő helyrajzi számú területekre területszerzési igényét 

(0100/1., 0100/2., 0100/3. és 0100/5.) és a fenti  területek versenyeztetés mellőzésével történő megvásárlási 

szándékát megerősíti. 

 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hévízgyörk 0100/1, 0100/2., 0100/3., 0100/5. 

hrsz. területek vonatkozásában kérjen szakértőtől három árajánlatot,   az ingatlanok forgalmi értékbecsléséről 

szakértői  véleményt. A három árajánlatból az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevővel  kössön 

szerződést. 

 Az ingatlan  értékbecslést soron kívül terjessze a képviselő-testület elé. A képviselő-testület az értékbecslés 

alapján dönt a vásárlási szándékról, valamint a költségvetési fedezetről.  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
9.) Egyebek 

 

Havad testvértelepülés levele 

Bobál István: Beszéltem a havadi polgármesterrel telefonon, megírtuk a levelet, válaszlevél 

megérkezett. Továbbra is akarják a testvérvárosi kapcsolatot megköttetni. Még nem küldték el 

a megerősített román hatóságoktól a jóváhagyott szerződést, ezt rövidesen elküldik. Mióta 

elmentek Hévízgyörkről, meghívás nem érkezett az önkormányzathoz. Meghívtam a szüretire 

őket, nem tudtak eljönni. Próbáljuk meg, hátha egyenesbe jön a kapcsolat.  

Csoma István: Én nem fogadom el, ez nem magyarázat. Hogyan működtessük tovább ezt a 

testvértelepülési kapcsolatot, vagy önkormányzati szinten, vagy képviselő, vagy OKB 

foglalkozzon az üggyel. Eddig még nem csináltunk semmit. Iskolás gyerekek irányában 

kellene működni a kapcsolatnak. Erdélyben a vidéket kellene megismerni. Az iskolás 

korúaknak kellene ezt a kapcsolatot ápolni. Ez nemigen működött. 

Bobál István: A németekkel  kialakult így a kapcsolat, most is jönnek májusban 14-15 fős 

gyermekcsoport, tanárral. A mi gyerekeink tavaly voltak ott. Faluünnepre elhívjuk a 

havadiakat, ünnepeljünk együtt. A kapcsolat elején vagyunk még, adjunk esélyt a 

kapcsolatnak. OKB is megtárgyalhatja ezt az ügyet. 

Kovácsné Toldi Ildikó: Sajnos nem merik hozzánk hozni a gyerekeiket.  



Bobál István: Javaslom, a májusi ülésre tárgyalja meg az OKB, ülésen kiderül, akarjuk-e 

vagy nem a kapcsolatot. Ha elzárkózik a kapcsolattól, nem sértjük meg, hanem mi olyan 

települést keresünk, aki közreműködni is akar. Arra volt lehetősége, hogy meghívjon 

Hévízgyörkről privát családot, arra meg nem, hogy meghívja az önkormányzatot. Mi 

meghívtuk őket, nem volt hajlandó elfogadni az önkormányzat által felajánlott szállást. Úgy 

néz ki, nem akar közreműködni velünk.  

Kovácsné Toldi Ildikó: Abból sincs baj, ha két erdélyi településünk van. 

Bobál István: Nem vagyunk abban az anyagi helyzetben, hogy tudjunk menni. 

Fercsik Tibor: Ha nem csinálunk velük semmit, minek tartjuk fent? Voltam ott, kedves 

embereket ismertem meg, szép környék. Ez lenne a lényege, hogy a gyerekek odamenjenek, a 

magyar történelem miatt. Egy év elteltével úgy látom, hogy nem nagyon működik. 

Kovácsné Toldi Ildikó: Működhet egy dolog úgy is, mint a németekkel, de működhet 

lazábban is, el kell fogadnunk az ő lehetőségeiket is.  

Fercsik Tibor: Egyetértek, hogy nem kell ezt felbontani, de tartalommal kell feltölteni. 

Kovácsné Toldi Ildikó: Polgármester úrnak kellene ezt megvizsgálni. Ahhoz sem kellett 

OKB, hogy a németek jönnek. 

Bobál István: A bizottságok arra vannak, hogy ezeket széleskörűen tárgyalják meg, az ülésen 

a polgármester is ott van.  

Pintér Tiborné: Javaslom, hívjuk meg őket, és személyesen beszéljük ezt meg. Ha nem 

jönnek el, akkor befejeztük. 

Benkó László: Ők jóval szerényebb anyagi körülmények között vannak. Egy-egy utazás is 

elég komoly gondot jelent. 

Bobál István: Anyagi problémáról nem beszélt. 

Szovics Mihály:  Nem merik. Saját költségünkön is küldhetünk ki gyermekeket.  

Bobál István: Amikor ott voltunk, nagyon széles körű vendégszeretettel fogadtak. 

Benkó László: Én javaslatom is az, hogy legyen OKB ülésen megtárgyalva. 

Bobál István: Az OKB leírja, hogy mit vár a kapcsolattól. Legyen program a bizottság 

részéről. 

Aki egyetért azzal, hogy az OKB a Havadi testvértelepülési kapcsolatok ápolására állítson 

össze 2010.évi programot, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem hozott 

döntést. 

 

Kliment Frigyes ÖNYE.: Meggyes –Barackos úton elkészült a villanyvezeték. 

Megkérdezték, hogy ráköthetnek-e, várható-e hogy  ebben az utcában is megcsináltatja-e? 

Kíváncsiak, nincs Galga Tv., lesz-e olyan lehetőség, felvétel, amit lejátszanak a lakosságnak. 

Civil szervezetek mire számíthatnak a támogatással kapcsolatban? 

Bobál István: Civil szervezeteknek várni kell. Május végére megoldódik a Nyárfás. Az 

ÖNYE-t kivéve azt kérdezem a civil szervezetektől, hol voltak a köztisztasági napon, 

falumegmozdulásokon? Galga Tv.: nincs szerződés velük, míg nincs pénz. Kistérség többsége 

már nem rendeli meg. Ha kíváncsiak az ülésre, ide is eljöhetnének. Lámpatestek: amikor lesz 

forrásunk, megcsináljuk, várhatóan augusztus-szeptember körül.  

Bazan Tibor: Civil szervezetek számára a Pest Megyei Önkormányzat pályázatokat ír ki 

minden évben.  

Kustra Tamás ÖHIE: Szemétszedésen ott voltam. Mindig ugyanazok az emberek vannak ott. 

Képviselőknek is lehetett volna jönni. Környezetvédelem is nagyon fontos. A faluból 20 fő 

volt, aki szombaton szemetet szedett. Példát is kellene mutatni. 

Bazan Tibor: Ez nemcsak egy napra korlátozódik, én ha látok szemetet, naponta 

összeszedem.  



Bobál István: 12 képviselő van, a Galga völgyéről volt egy szép rendezvény Hévízgyörkön, 

több környező polgármester volt jelen, mint képviselő. 4-en voltunk képviselők. 

Pintér Tiborné: Én minden évben szoktam szemetet szedni. Ebben az évben a szemétszedés 

napján az Úttörő utcai játszótér építőinek akartam kedveskedni, sütöttem nekik, stb. De nem 

jöttek építeni a játszóteret. Nem minden rajtunk múlik, ezt az emberek nem tudják. 

Bobál István: Megbeszéltük a Galgamentéért Egyesülettel, hogy szombaton szervezi a 

játszótér építését, adjunk 4 közmunkást. Sajnos lemondásra került a munka. A Galgamentéért 

Egyesület még tartozik az Úttörő u. játszótér összerakásával, és a Deák F.utcai játszótér 

anyagával, összerakásával. Kérem, hogy 1 héten belül kerüljön felállításra ez a játszótér, a 

fizikai munkásokat biztosítjuk.  

Szovics Mihály: Csapadékvíz-elvezetés: el kellene mondani az embereknek, hogy miért kell 

szétszedni a hidakat, mert az átfolyása nem megfelelő, nem jó a szint, stb.  

Bobál István: Ahol láttam, szóltam én is. Képviselők is mondják el. 8 helyen dolgoznak a 

csapatok.  

Fercsik Tibor: Van olyan ember, aki folyamatosan figyeli, hogy a terveknek megfelelően 

készül? Nálunk 600-as átfolyó volt, most betettek egy 400-ast.  

Bobál István: A 600-asok a befogadó oldalon vannak. A Szlovákék előtt be volt dugulva az 

árok. Nem azért torlódott fel, mert az átmérő volt kicsi, hanem nem volt továbbfolyási 

lehetőség.  

Fercsik Tibor: Alacsony mederelem, azt mondták, van nagyobb is. Azt akarom, hogy ne 

legyen földes az árkom, tudok venni hozzá nagyobb mederelemet. 

Bobál István: Nem engedjük beburkolni. Egységes kép azt jelenti, hogy pázsit lesz körbe, az 

önkormányzati emberek fogják nyírni.  

Szovics Mihály: Műszaki ellenőr nézi, hogy  a gyűrűk kellően össze vannak téve? 

Bobál István: Igen, összenyomják. 

Szovics Mihály: A katolikus templomnál nem nútnéderes lett betéve, hanem sima. 

Bobál István: A talpas mind egymásba megy.  

Fercsik Tibor: A föld kevés volt, hogy a hídra vissza tudják tölteni. Utána hoztak vissza 

nagyon rossz minőségű földet. Nagy sittdarabok voltak a földben.  

Bobál István: Ha rendellenes dolgot látsz, szólni kell.  

Szovics Mihály: Lesz járda az iskolánál? 

Bobál István: Végig gyűrűk lesznek összetolva és nem lesz lyuk. Járda lesz, mellette még 

egy kis kerítés. 

Bazan Tibor: Játszótér: ami az én felelősségem, azt vállalom. Amit megígértünk, nem tudtuk 

teljesíteni. De emlékszem olyan ígéretre is, amikor az első játszóteret szedtük szét, ígéretet 

kaptunk, hogy a közhasznúsok el lesznek oda küldve. Nem jöttek. Akik ott voltak, elvették a 

családtól az időt, félmillió Ft-ba van egy játszótér. Pályázatok voltak másra is kiírva, azt se 

sikerült nyerni. Ha valaki valamit ígér, és nem teljesül, vállalja a felelősséget, én vállalom. 

Bobál István: A Galgamentéért Egyesülettől van papírunk. Vállaltátok, hogy abban az 

esztendőben megcsináltátok. Ha felhívsz, hogy kell ennyi ember, akkor ott van. Szombaton 

ott volt 8 órára, 10 órára a 4 ember. Aki ígér valamit, ne kérje számon. Aki civil szervezet 

vállal valamit, teljesítse.  

Szovics Mihály: A Fürst S.utcából alig lehet kifordulni a falu fele, keskeny, nincs kétsávnyi.  

Csoma István: Március 15-én a hangosítás nem működött az ünnepségen. Kérem, hogy a 

felelősnek ezt mondja el. 

Bobál István: Meg is történt a felelősségre vonás. Nem úgy történt a hangosítás, ahogyan 

megbeszéltük. A temetőben van hangosításunk, kiválóan működik. 

Bazan Tibor: A műv.ház hangosító berendezéssel vannak, akik elmennek zenélni, ezért 

kérjünk bérleti díjat.  

Bobál István: Kellene venni egy új berendezést, még forrás nincs rá. Egyszer vitték el 



engedéllyel. Ezen ne lovagoljunk. Nincs jó berendezésünk, nincs szakember, a megoldáson 

vagyunk.  

Bazan Tibor: A te engedélyeddel mikor vitték el a hangosító berendezést? 

Bobál István: Többször engedély nélkül. Engedélyemmel egyszer elvitték zenélni. Azt a 

műv.ház igazgató adhatja oda csak.   

Szovics Mihály: Ne adja oda ő sem. 

Bobál István: Kérdőre kell vonni. 

Bazan Tibor: Ha valaki haszonszerzés céljából viszi, pl. lakodalom, akkor bérleti díjat 

fizessen. 

Bobál István: Ha nem mondod meg, ki vitte el, nem tudom számon kérni. Én nem tudom, ki 

vitte el. 

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 
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