JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án 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 Sándor
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, Kovácsné Toldi Ildikó és Dr. Sápi Attila jelezte távolmaradását. A mai ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom Bazan Tibor és Csoma István alpolgármestereket.
Ismertetem a napirendi pontot, javaslom, hogy 8. napirendi pontként tárgyaljuk meg az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítását, és a 9.
napirendi pont legyen az Egyebek.

1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
2.)Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi munkatervének megtárgyalása,
jóváhagyása
Előadó: Bobál István polgármester
3.) Művelődési Ház 2009.évi beszámolója
Előadó: Gedei Tiborné mb. műv.ház vezető
4.) Művelődési Ház 2010.évi munkatervének megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Gedei Tiborné mb. műv.ház vezető
5.)Inforgan – Információ-szervező és Szolgáltató Iroda (egyéni vállalkozás)
(Gödöllő, Vasvári Pál u.18.) telephely
létesítésének engedélyezése a Hévízgyörki Művelődési Házban
Előadó: Bobál István polgármester
6.)Kapocs – Kistérségi kommunikáció-közvetítő Alapítvány
(Gödöllő, Szabadság út 6.) telephely létesítésének
engedélyezése a Hévízgyörki Művelődési Házban
Előadó: Bobál István polgármester
7.)Táltos Íjász Egylet Közhasznú Szervezet (Hatvan, Kossuth tér 3.) telephely létesítésének
engedélyezése a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskolában
Előadó: Bobál István polgármester

8.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
9.) Egyebek
Zárt ülés

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
Bobál István:A csapadékvíz-elvezetési közbeszerzés megtörtént, sikeres volt,
eredményhirdetés meg volt, 2010.01.28-án lesz a szerződés aláírása. 2 érvényes pályázat
érkezett, hiánypótlási felszólításra 1 konzorcium tett eleget. Munkavégzés az időjárás
függvényében kezdődik. Tájékoztatom a testületet, hogy az ÉMÁSZ a díszvilágítás áramdíját
elengedte.
2.)Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi munkatervének megtárgyalása,
jóváhagyása
Bobál István: A munkaterv az alapja az ülések napirendi pontjainak. Minden ismert témát
felvettünk a munkatervbe.
Szovics Mihály:Augusztus 20-ra csak a Pauló Lajos műsor lesz?
Bobál István: Az a Hévízgyörki Nyár része lesz.
Bazan Tibor: Márciusban a civil szervezetek tájékoztatójánál szerepel a Galga Tv, ha
vállalkozó, akkor javaslom, húzzuk ki a tervezetből.
Fercsik Tibor: A munkaterv rendelet idézésével kezdődik, amelyben az szerepel, hogy
kivétel november hó- közmeghallgatás. A munkatervben szeptember szerepel.
Bobál István: A választás évében nincs közmeghallgatás novemberben. Módosítani fogjuk
úgy, hogy a helyi választás évében szeptemberben lesz közmeghallhatás.
Lukesné Csábi Ágnes: Következő ülésre előterjesztjük az SZMSZ módosítást.
Bobál István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Önkormányzat
2010. évi munkatervét az alábbi módosítással:
MÁRCIUS
2) Civil szervezetek tájékoztatója c. napirendi pontból törlésre kerül a Galga Tv beszámolója

Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
3.) Művelődési Ház 2009.évi beszámolója

Bobál István: Megkaptuk a beszámolót. Sokan gratuláltak, hogy nagyon jók és kiemelkedőek
a hévízgyörki programok. Az OKB megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta.
Bazan Tibor: IP-t ki üzemelteti?
Bobál István:ÖHIE.

Bazan Tibor:Nyitvatartási időn túl is szoktak ott lenni, akkor nincs baj, ha 18 éven felüliek
vannak ott, de volt olyan, hogy 18 éven aluliak voltak itt. Kérem az IP vezetőjét, hogy az
általános iskolások és 18 éven aluliak ne tartózkodjanak ott nyitvatartási időig sem, mert
hétköznap az is 22.óra.
Bobál István: Javasoltam az üzemeltetőnek, hogy érdemes leülni a szülőkkel és
megtárgyalni.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
Hévízgyörki Művelődési Ház 2009.évi beszámolóját.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gedei Tiborné műv.h.vezető
Határidő: azonnal
4.) Művelődési Ház 2010.évi munkatervének megtárgyalása, jóváhagyása

Bobál István: Az OKB megtárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja.
Gedei Tiborné műv.h.vezető: Megjegyzem, hogy az Info-ponttal megbeszéltük a
nyitvatartást, Hétfőtől csütörtökig 17-21. óráig lesz ezentúl nyitva, péntek-szombaton 1724.óráig, vasárnap 17-21. óráig. Az előterjesztésben be van tervezve a januári hónapban
meseszínház, sajnos betegség miatt elmaradt, de ezt februárban pótolni fogjuk. Ennyi változás
van a munkatervben.
Bobál István: Aki ezzel a módosítással kiegészített előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Hévízgyörki
Művelődési Ház 2010. évi munkatervét az alábbi módosításokkal:
- INFO pont állandó nyitvatartása:

Hétfőtől-csütörtökig 17-21-ig
Péntek - Szombat 17-24-ig
Vasárnap 17-21-ig
- A 2010. január hónapban betervezett meseszínház (csipkerózsika) február hónapban lesz
megtartva.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gedei Tiborné műv.h.vezető
Határidő: azonnal
5.)Inforgan – Információ-szervező és Szolgáltató Iroda (egyéni vállalkozás) (Gödöllő, Vasvári
Pál u.18.) telephely létesítésének engedélyezése a Hévízgyörki Művelődési Házban

Bobál István: A Galgamente Újság szerkesztője megkeresett minket, hogy szeretne
telephelyet létesíteni a Galga-mentén. Különböző pályázatokat szeretnének beadni, ehhez
szükséges a telephely létesítése. Az IKSZT pályázathoz ez is beillik, ez pozitív dolog.
Iparűzési adót is szolgáltat községünknek. Javaslom, fogadjuk el az előterjesztést.
Megbeszéltük a jogi szakértőnkkel is, ha a cég a telephelyet igénybe óhajtja venni,
tevékenységet folytatni, akkor jelképes összeget írjunk bele a megállapodásba. OKB

megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Fercsik Tibor: Tényleges tevékenység is szeretne folytatni?
Bobál István: Egyenlőre nem.
Szovics Mihály: Üdvözlöm a dolgot, de helyiséget biztosítani kell?
Bobál István: Nem, egy évben 1-2 alkalommal, de egyeztetnek a művelődési házzal.
Szovics Mihály:Mióta működik? Milyen összegű iparűzési adót várhatunk?
Bobál István:2006-ban indult a vállalkozás. 100eFt-on belül.
Bazan Tibor:Szakhatósági engedély kell?
Bobál István: Nincs szükség rá.
Csoma István:Székhely szerinti telephelyre fogja fizetni az iparűzési adót.
Bobál István:A megosztás kötelező.
Szovics Mihály:Határozott idő?
Bobál István: Határozatlan idő, megállapodásba beleírni, hogy bármely fél felmondhatja
indoklás nélkül.
Fercsik Tibor: A célja, hogy a pályázatokon részt akar venni, nem ellentétes ez nekünk?
Bobál István: Galga-mentéről tudósítja a lakosságot. Ebből kölcsönös előnyök
származhatnak.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Inforgan –
Információ-szervező és szolgáltató Iroda (Gödöllő, Vasvári Pál u.18.) telephelye a
Hévízgyörki Művelődési Ház (Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.sz.) legyen, az alábbi
feltételekkel:
 A Megállapodásban rögzítsék a tényleges használat feltételeit.
 A Megállapodás alapja, hogy az Inforgan Hévízgyörkön iparűzési adót fizet, és a
tényleges használat után jelképes összegű használati díjat fizet (alkalmanként bruttó
1000.-Ft/nap).
 A Megállapodásban rögzíteni kell, hogy a telephely használata miatt az
Önkormányzatot semmilyen erkölcsi vagy anyagi kár nem érheti, a használattal
felmerülő vagy együtt járó költségeket a cég köteles viselni.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Gedei Tiborné műv.h.vezető
Határidő: azonnal
6.)Kapocs – Kistérségi kommunikáció-közvetítő Alapítvány (Gödöllő, Szabadság út 6.) telephely
létesítésének engedélyezése a Hévízgyörki Művelődési Házban

Bobál István: Ez alapítvány, iparűzési adót nem fizet. A települések rendezvényein részt
akarnak venni. Nem fizet helyiséghasználatot. Kistérségi támogatások vonatkozásában
szeretne minden lehetőséget kihasználni.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kapocs –
Kistérségi kommunikáció-közvetítő Alapítvány (Gödöllő, Szabadság út 6.) telephelye a

Hévízgyörki Művelődési Ház (Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.sz.) legyen, az alábbi
feltételekkel:
 Megállapodásban rögzítsék a tényleges használat feltételeit.
 A Megállapodásban rögzíteni kell, hogy a telephely használata miatt az
Önkormányzatot semmilyen erkölcsi vagy anyagi kár nem érheti.
 Az alapítvány az épület használatáért bérleti díjat nem fizet.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Gedei Tiborné műv.h.vezető
Határidő: azonnal
7.)Táltos Íjász Egylet Közhasznú Szervezet (Hatvan, Kossuth tér 3.) telephely létesítésének
engedélyezése a Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskolában

Bobál István: Az iskolában lenne a telephely bejegyezve. Gyenes László iskolai tanár
íjászegyesületet működtet hévízgyörki és turai gyerekekkel, ebbe a Táltos Íjász egyesületbe
óhajtanak belépni szervezeti formában. OKB egyhangúlag javasolja az előterjesztést. Az
iskola sem lát kivetnivalót benne.
Szovics Mihály: Kérés, hogy legyen hely biztosítva. Mindhárom kérelem Borbély Lászlótól
jött.
Bobál István: Nem kértek helyet, termet, a zöld területen edzéseken szeretnének részt venni
iskolai időn kívül.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
7/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Táltos Ijász
Egylet Közhasznú szervezet (Hatvan, Kossuth tér 3.) telephelye a Hévízgyörki Petőfi Sándor
Általános Iskola (Hévízgyörk, Ady E.u.143.) legyen, az alábbi feltételekkel:
 Megállapodásban rögzítsék a tényleges használat feltételeit.
 A Megállapodásban rögzíteni kell, hogy a telephely használata miatt az
Önkormányzatot semmilyen erkölcsi vagy anyagi kár nem érheti.
 A közhasznú szervezet az épület használatáért bérleti díjat nem fizet.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató
Határidő: azonnal
8.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - Társulási Megállapodás
módosítása

Bobál István: Normatív elvonások történtek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, ezért
módosítani kell a társulás megállapodását. Akinek van ilyen a településen, privát szférában
megoldhatja. Nálunk 7 főt jelentett a településen. Sajnos nem tudjuk a költségeket átvállalni.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2010. (I. 26.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszódi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának Társulási megállapodás módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa kezdeményezi a
feladatra vonatkozó rész törlését a Társulási megállapodás III/B fejezete Szociálisgyermekvédelmi feladat 2.a) pontjából törli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
2. A Társulási megállapodás VII. fejezete /A Társulás szervei részből törli a Beszerzési
Bizottság létszámára vonatkozó számokat.
A Társulási megállapodás 1. és 2. pontban foglalt módosítása a társult önkormányzatok
képviselő-testületeinek elfogadó határozata után lép hatályba.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
9.) Egyebek

Csoma István: Idősek napköziotthonának pályázatáról van-e valami hír?
Bobál István: I.körben megnyertük, márciusban fogunk tudni információt mondani.
Kistérségi közös projekt. A felszíni csapadékvíz-elvezetésre szerződést kötünk, 2010. júniusig
be kell fejezni a munkálatokat. Nyert pályázatunk van a tájházra, 3 év van arra, hogy
befejezzük. A piactér pályázatot megfellebbeztük. Iskola és hivatal akadálymentesítési
pályázat be van adva. Iskola energetikai pályázatot februárban fogjuk beadni.
Kliment Frigyes ÖNYE elnök: Idősügyi Tanács ülésén a Leader képviselő tájékoztatott
minket, hogy beadtak egy pályázatot, informatikai képzést adnak idős embereknek. Ebből a
pénzből, a kistérség településein a nyugdíjasoknak akarnak szervezni számítógép tanfolyamot.
Nálunk 10-10 fő lett leadva, nem tudom ki adta le ezt.
Bobál István: Megkerestek engem, maximum 10-10 fő létszám lehetett, mondtam, hogy a
helyet biztosítjuk, örülünk neki, hogy a képzés elindul. Sok idős ember nyitott erre.
Kliment Frigyes ÖNYE: Hulladékszállítás: Van szerződésünk, az egyik nem, vagy rosszul
teljesíti, akkor a károsultaknak jelezni kell. Ha nem viszik el a hulladékot 2x,3x, helyesnek
tartom, hogy az illető bejelenti ezt.
Bobál István: Szolgáltatónál vezető váltás történt január 1-jén. Elmondtuk a problémákat. A
szolgáltató a település lakosságával lesz szerződéses jogviszonyban. Visszterhes
megállapodás kell, hogy ha ő nem teljesít, nekünk is legyen szankcionálási lehetőség.
Tájékoztatót küldünk ki a lakosság részére.
Ifj. Pető Ferenc: A faluban meg van bízva egy feketén dolgozó vállalkozó a hóeltakarítással,
de nemhogy eltakarítja, hanem hóakadályt tesz egy-egy képviselő útjába. A vállalkozó nem
hivatalos számlát adott. Tett-e már ez ellen valami lépést?
Bobál István: Nem feketén dolgozó vállalkozó, megnézettük a könyvelővel, jogásszal,
számlát kaptunk. Megkérdeztük, köthetünk-e szerződést és a számlát befogadhatjuk-e.
Ifj. Pető Ferenc: Én tettem az ügyben, rendőrségi ügy van belőle, rám támadtak, ezzel is
jelezték azt, hogy igazam van, a kezem eltörték.
Lukesné Csábi Ágnes: Az önkormányzat által befogadott számla törvényes volt, a
vállalkozóval érvényes és jogos törvényszerű szerződést kötött a polgármester úr. A gazdasági
vezető jogosan és törvényesen fogadta be a számlát, kérem, úgy tájékoztassa a testületet,

ahogy a valóságban történt.
Ifj. Pető Ferenc: Hóakadályt miért tette?
Lukesné Csábi Ágnes: Hóakadályokról tájékoztatva lett Csoma István alpolgármester úr, aki
helyettesítette polgármester urat, mivel szabadságon volt, és megtette a szükséges intézkedést.
Csoma István: Jeleztük a szerződésbeni vállalkozóval, hogy ezt tapasztaltuk a te bejelentésed
alapján, kértük, hogy szüntesse meg. A személyes dolgaitokat más fórumon intézzétek.
Ifj. Pető Ferenc:Nem szüntette meg, rendőrségi ügy lett belőle.
Bazan Tibor: Művelődési ház programjának elfogadásával elfogadtuk a 2010.Hévízgyörki
Nyár programtervezetét és faluünnep tervezetét is?
Bobál István: Nem, az a következő ülésen lesz.
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
-kmf-
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