JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. június 25-én megtartott
rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő terem helyiségében.
Jelen vannak: Bobál István polgármester
Bazan Tibor
Benkó László
Csoma István
Hajdú Éva
Ifj. Pető Ferenc
Pintér Tiborné
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály
Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 12
főből 9 fő megjelent. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
2) Családsegítő Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2009. évi munkájáról
Előadó: Rabné Harkai Judit családgondozó Kistérségi Gondozási központ
3) Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2009. évi munkájáról
Előadó: Kocsis Katalin szociálpedagógus családgondozó Kistérségi Gondozási Központ
4) 2009. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző
5.) „Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” beszámolója
Előadó: Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke

6) KEOP-2009-2.2.3/A Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata megvalósítására
létrehozott Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása
Előadó: Bobál István polgármester
7) Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
8) Fejlesztési céltartalék feloldása, a Raiffeisen Bank által zárolt kötvénykibocsátásból származó
lekötött pénzeszköz egy részének felszabadításáról szóló 54/2010.(V.25.)sz. határozat módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
9) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz.
pályázat és Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-20090076.sz. pályázat Közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Bobál István polgármester

10) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009- 0077.sz.
pályázat Közbeszerzési eljárás elindítása
Előadó: Bobál István polgármester
11) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009- 0077.sz.
pályázat Közbeszerzési eljárás elindítása - közbeszerzési szakértő ajánlatának elfogadása
Előadó: Bobál István polgármester
12) Egyebek

Bobál István: A 10. napirendi pontig tudunk haladni a napirendi pontok szerint. A 11. helyett
szeretnénk felvenni egy újat, az iskolapályázattal kapcsolatos. 12.napirendi pont: Társulási
megállapodás módosítása Aszódi Kistérségben.
13. Idősek nappali ellátásával kapcsolatosan létszámbővítés. 14. Egyebek.
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
Bobál István: Tájékoztatom a lakosságot, képviselőtársakat, árvízi hullám harmadszor is
elérte Hévízgyörköt. Megtettük a teendőinket, eljutottunk a 2. fokig. A nyúlgátakat
megerősítettük. Köszönetemet fejezem ki a faluünnepben való segítségért, támogatásért.
Német testvértelepülésünk látogatást tett 36 fővel, nagyon jól érezték magukat a faluünnepen.
A csapadékvíz-elvezetés munkálatai folynak, július 31-ig kell átadni a beruházást. Elkészült
az Úttörő u. játszótér. Köszönetemet fejezem ki a munkában részt vett segítőknek, a
Galgamentéért Egyesületnek.
2.) Családsegítő Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2009. évi munkájáról

Rabné Harkai Judit:- családgondozó- Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak a
segítségét.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
65/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Családsegítő
Szolgálat beszámolóját a Hévízgyörk Községben végzett 2009.évi munkájáról.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
3) Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2009. évi munkájáról

Kocsis Katalin: 2010. április 1-je óta dolgozom, Könczöl Györgyit helyettesítem betegsége
idejére.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
66/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolóját a Hévízgyörk Községben végzett 2009. évi munkájáról.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
4) 2009. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Lukesné Csábi Ágnes: Ismerteti az előterjesztést.
Hajdú Éva: Bűnmegelőzési terv nincs, szükséges ez?
Lukesné Csábi Ágnes: Nem kötelező, csak lehetőség van rá. Itt szerencsére a bűnözési
statisztika az országos átlag alatt van, minimális.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
67/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2009. évi
átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
5.) „Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” beszámolója

Szilágyiné Pápai Anna: - ismerteti az előterjesztéstBazan Tibor: Élelmiszer-nyersanyag óvoda bálra – ez mit takar?
Szilágyiné Pápai Anna: A nyersanyagot mi megvesszük, kifizetjük az iskola konyhájának.
Bobál István: Mikor volt legtöbb az 1 %?
Gólyáné Dudás Edit: 2008. évi adó 1 % 633eFt volt.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
68/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a „Közalapítvány
a hévízgyörki óvodás gyermekekért” 2009.évi beszámolóját.
Felelős: Bobál István polgármester
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke
Határidő: azonnal

6) KEOP-2009-2.2.3/A Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata megvalósítására
létrehozott Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása

Bobál István: - ismerteti az előterjesztést-.
Lukesné Csábi Ágnes: Amikor elkészítette az ikladi jegyző a társulási megállapodást,
kiküldték minden önkormányzatnak, a turai önkormányzatnak volt sok módosító javaslata,
emiatt került most újra napirendi pontként tárgyalásra.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
69/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 145/2009.(X.27.)sz. határozatát.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal

b.)

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
70/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Környezet és Energia Operatív
Program keretében kiírt „KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata” tárgyú pályázaton történő részvétellel.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges, Aszód, Bag, Domony,
Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura Vácegres és Váckisújfalu
települések között, a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati
Társulás létrehozása tárgyában kötendő, a jelen határozat mellékletét képező társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
7) Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

Benkó László: PEB megtárgyalta, 2 szakfeladat bővítésről van szó, 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
71/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Alapító Okiratát a mellékeltek szerint módosítja.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint, az Önkormányzat végrehajtó szerve feladatai
közé tartozik az Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek.
Így a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratába felvételre került a
842541
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Valamint felvételre került még a:
841116
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü.ea.
Határidő: azonnal
8) Fejlesztési céltartalék feloldása, a Raiffeisen Bank által zárolt kötvénykibocsátásból származó
lekötött
pénzeszköz egy részének felszabadításáról szóló 54/2010.(V.25.)sz. határozat
módosítása ( rulírozó munkabér-hitel felvétele)

Bobál István: Az elmúlt ülésen elfogadtuk, hogy az 50MFt-ot a bank szabadítsa fel nekünk a
számlánkon lévő zárolt 150MFt-ból. A 4 pályázat önrészére nem tudta feloldani a bank.
Tárgyaltam a bankkal, javasolták, hogy amíg a problémát nem tudjuk megoldani, van rulírozó
hitel lehetőség, ez munkabérre vonatkozik, de olyan lehetőséget ad, hogy ebből nemcsak
munkabért, hanem bármi mást is ki tudunk fizetni. Csapadékvíz-elvezetés 3.számlájának az

önrészét kellett már kifizetnünk. Kérem a testülettől, hogy fogadjuk el ezt a 9MFt-ot. Ennek a
fedezete a MÁK által utalt munkabérre vonatkozó összeg. Ez éves keretmegállapodás.
Benkó László: PEB megtárgyalta, 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bazan Tibor: 2007.szept.18-án volt PEB ülés, ahol a Raiffeisen bank képviselője elmondta,
miért jó, ha kötvényt bocsát ki az önkormányzat. A polgármester úr mondta, hogy az
önkormányzat jó működése okán ajánlja ezt. A kötvényből olyan beruházásokat hozzunk
létre, ami pénzt hoz. Arra is jó, hogy a likvidhitelt fizessük vissza. A fő cél az eladósodás
megállítása volt. Szóba jött a 150 embernek munkahelyet teremtő logisztikai központ, telkek
kialakítása. 2007.novemberben a közmeghallgatáson elhangzott, hogy az adósságot
megfékeztük és 2010-ig megállítjuk. Most ott tartunk, hogy soha nem látott adóssága van
Hévízgyörknek. Nem csak a kötvénykibocsátásból származó hitel van, hanem van
bankszámla-hitel szerződésünk, ami 25 MFt. Ma a rulírozó munkabér-hitelt kívánunk
felvenni. Már 2009.decemberében mondtam, hogy nagy a baj. Amerre indultunk 2007-ben,
most homlokegyenest másik irányba érkeztünk. A munkabér-hitelt milyen feltételekkel lehet
felvenni, milyen kamatozású? Ezt nemcsak munkabérre lehet költeni, hanem költhetjük másra
is? Állami feladatokhoz az állam nem rendeli hozzá a pénzt. Ha másra használjuk fel, és amit
ad az állam, akkor nem elég, ha másra is elköltjük ezt a pénzt. Ellentmondást érzek. Ekkora
baj még Hévízgyörkön nem volt.
Bobál István: A napirendi ponttól eltértünk. Az 50MFt helyett, amit nem adott a bank, 9MFtost óhajtunk igénybe venni. Akkor használható fel másra, ha a munkabérre elő tudjuk
teremteni máshonnan a pénzt. Egy hónapos rulírozó hitel, a hónap elején utalják, aztán vissza
is veszik. Erre garanciát lát. Hévízgyörkön nincs nagy baj, Felsőzsolcán, Edelényben van
nagy baj. Sem a működésben, sem az önkormányzat tevékenységében nincs baj. 2007-ben
több száz fideszes önkormányzat vett fel ilyen hiteleket. 2006-ban 27MFt hitellel vette át ez a
testület az irányítást. Minden évben 30MFt az, amit nem fedez az állami támogatás. Eltelt 4
év, az összesen 147MFt mínuszunk lenne akkor is, ha semmit nem csináltunk volna. Mi más
stratégiát választottunk, az önkormányzat működőképessége biztosítása, a beruházások
eszközlése. 509MFt érkezett az önkormányzathoz elnyert pályázaton. Elindítottuk a 3
fejlesztési terület munkáit, nyárfás, gyakorlótér, szőlőhegy. Működik a település, fejlődik. A
belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázatból 340MFt tudott érkezni a településre. Az
alpolgármestertől azt hallom, hogy nagy a baj. Tenni is kell, hogy ne legyen nagy baj. Nincs
olyan bank, hogy folyószámlát vezet az önkormányzatnak, 150MFt van a folyószámlán,
360MFt-os kötvényt bocsátottunk ki, nem gondolom, hogy az a bank hagyja csődbe menni az
önkormányzatot. A nyárfásra lehet, hogy tudunk termelő beruházást szerezni, ehhez a bankot
is szeretnénk bevonni, jövő héten tárgyalnánk. Ha ellenzéki képviselő lennél, megérteném, ha
azt mondanád, hogy nagy a baj, eddig nem gondoltam, hogy te ellenzéki alpolgármestere
vagy a polgármester által javasolt alpolgármester kinevezésének. Egy ellenzéki képviselőtől
ezt várom el, hogy azt mondja, nagy a baj, riogassa a lakosságot. Közben mindenki látja a
környéken, hogy településünk fejlődik, működik, vagyont szerez. Közben vannak kötelező
feladatok, fizetendő számlák. Azon leszek a következő 3 hónapban, és ha a választók úgy
akarják, az elkövetkező években, hogy minden intézmény fejlődjön ezután is.
Dr. Sápi Attila: Én nem szavaztam meg a kötvényt, már akkor is látszott, hogy az
önkormányzathoz beérkező pénz és az elköltött pénz -30MFt-ban van. Nem látszott, miből
lesz bevétel. Polgármester úr azzal nyugtatott, hogy 3 lábon fog állni Hévízgyörk, energiafű,
logisztikai központ, telkek eladása. Ebből egyik sem valósult meg, lábatlanok vagyunk, nem
látjuk, miből lehet visszafizetni ezt az összeget. Miből fogjuk tudni visszafizetni úgy, hogy
továbbra is mínuszos az önkormányzatunk. Helyzetünk nem fényes. Polgármester úr mondta,
hogy nincs baj. Mennyire nincs baj, ha ezt a pénzt nem vesszük fel, akkor milyen lépések
várhatók? Ha mégis előfordul, hogy tartozunk számlával, akkor az kezdeményezhet
csődeljárást az önkormányzat ellen. Említette, hogy a logisztikai központ is megfelelő

tempóval halad. Ahhoz, hogy kialakítsuk a logisztikai központot, 40-60MFt kellene. Ha
hitelből próbálnánk a kialakításhoz szükséges pénzt felvenni, nem létezik bank, aki szóba áll
velünk. Említette, hogy 27MFt hitelt örökölt az előző testülettől. Úgy emlékszem, ez 9MFt
volt.
Gólyáné Dudás Edit: 27-30MFt.
Bobál István: Ezt 3-4 havonta halljuk. Az biztos, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor nem
kell dolgozni, nem kell számítani semmire. Egy képviselőtől nem hallottam, hogy javasolja,
menjünk el ebbe az irányba. Nem kaptam olyan javaslatot, véleményt, hogy ne ezen az úton
induljon el az önkormányzat. Ha nem teszünk semmit, nincs kötvény, akkor toljuk magunk
előtt a mínuszt, nem kapunk hitelt. Ha minden évben rátesz 30MFt mínuszt, akkor már 20072008-ban lettek volna kifizetetlen számlák. 509MFt érkezett a faluba. Csapadékvíz-elvezetést
nem lehetett volna építeni. Nekünk kell majd kigazdálkodni, a mindenkori vezetésnek, hogy
miből fizetjük vissza. Nem tudjuk mi lesz, ha… Amíg van esély és lehetőség, addig nem
akarok a „ha”-val foglalkozni. Felelősségteljesen akarom a települést előre vinni. A napirendi
pont az, hogy az 50MFt helyett 9MFt-ot meg tudjátok-e szavazni.
Dr. Sápi Attila: Ez a 9MFt – ebből 1 hónap múlva kell visszafizetni? Milyen szabályok
vannak?
Bobál István:9MFt-ot átutal a bank július 1-jén az önkormányzatnak, ennek ellenértékét
augusztus 1-jén veszi le, amikor megjön a kincstártól a pénz. Akkor lenne nagy a baj, ha nem
lenne vagyon, pénz a bankszámlán, csak hitelünk lenne. Ezeket a kötvényeket a kormány
nagy valószínűséggel át fogja ütemeztetni.
Azzal kell foglalkozni, hogy az idei
kötelezettségünknek eleget kell tenni, elintézni azokat, amelyek elindultak a gazdasági
programunkban.
Bazan Tibor: Nem kaptam választ, hogy milyen feltételekkel kapjuk. Nem elegáns dolog
annak az alpolgármesternek szemére vetni, hogy a polgármester úr által delegált
alpolgármester, meg kell nézni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Polgármester úr azért ülhet
itt a székében, mert én úgy gondoltam, hogy polgármester legyen. Polgármester urat nem a 11
képviselő választotta meg, hanem a hévízgyörki szavazópolgárok többsége. A hévízgyörki
emberek jogosultak arra, hogy tudják. A negatív döntések nem igazán voltak nyilvánosak. A
választópolgárok felé nekünk ez kötelességünk. Polgármester úrnak nem kell ragaszkodni a
napirendi ponthoz, másnak kell.
Lukesné Csábi Ágnes: SZMSZ-ban a hitelfelvétele: minden hitelügylethez minősített
többség kell. A társulási megállapodás jóváhagyásához, a hitelügylethez és a napirendi
pontok végén lesz még egy társulási megállapodás módosítása, ezekhez kell minősített
többség.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem hozott
határozatot
9) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz.
pályázat és Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-20090076.sz. pályázat Közbeszerzési eljárás lezárása

Bobál István: Az iskolára elnyertük a pályázatot, megcsináltuk a közbeszerzési eljárást, erre
3 vállalkozó vitte el az anyagot, érvényes ajánlattétel nem volt. Így eredménytelenné kellett
nyilvánítanunk, ezt kell a testületnek elfogadnia.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
72/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által
kiírt „A hévizgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal komplex
akadálymentesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásra egyetlen ajánlat sem érkezett a
képviselőtestület az eljárást a Kbt. 92.§ a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
10) Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz.
pályázat és Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-20090076.sz. pályázat
Közbeszerzési eljárás és a pályázat megvalósításának
elhalasztása
2011.augusztus 31-ig.
Bobál István: Látszik, hogy nem lehet a közbeszerzést elindítani, hisz nem lenne meg a nyári
szünetben a beruházás, ezért kérem, hogy halasszuk el egy évre a munkát. A mozgáskorlátozotti
pályázatunk és az energetikai pályázatunk – ami még bent van – nem jött ki, ha megnyerjük, egybe
meg lehet csinálni a jövő nyáron.
Bazan Tibor: Eredményhirdetés nem történt?
Bobál István: Nem érkezett be pályázat.
Csoma István: Miért nem tudjuk megcsinálni?
Bobál István: A közbeszerzési eljárás kb.2 hónap, a szerződés aláírása onnantól még 8 nap, augusztus
közepén tudnánk szerződést kötni, és ezt csak szünetben lehet csinálni.
Csoma István: Lehet hétvégén csinálni, vagy a vállalkozóval egyeztetett módon, vagy iskolai
szünetet tartani. Van egy elnyert pályázatunk, és ha nem kapjuk meg a hosszabbításra a lehetőséget,
amit idáig belefektettünk, azt bedobjuk a kútba?
Bobál István: Nem tudtunk szerződést kötni 3 hónap alatt. Ha nem kapjuk meg a hosszabbítást, akkor
dönthetünk így.
Csoma István: Javaslom, hogy írjuk ki újra a közbeszerzést. A támogatási szerződést nem vagyunk
kötelesek aláírni, de odáig tudjuk odázni a dolgot.
Bobál István: A Váti-nak 3 hónap jogosítványa van a hosszabbításra. Az irányítóhatóságnak 1 év van.
Ha 3 hónapra sikerül meghosszabbítani, akkor dec.31-ig van időnk megcsinálni a munkát. Akkor
eldönthetjük a közbeszerzést. Ha közbeszerzést írok ki, és meghiúsul, annak van költsége.
Dr. Sápi Attila: Tehát ez elnyert pályázat, csak a vállalkozók nem adtak be ajánlatot.
Bobál István: Még ki lehetne írni, de ha aug.20-án tudunk szerződést kötni, akkor nem biztos, hogy
meg tudjuk csinálni. Nem veszítjük el, azt az esély szeretnénk megkapni, hogy adjam be a
hosszabbítási lehetőséget.
Csoma István: Én fordítva látom, írjuk ki a közbeszerzést, és menet közben el lehet járni a
hosszabbításért.
Szovics Mihály: Meddig lehet teljesíteni?
Bobál István: Mostani szerint szept.30., a 3 hónapos hosszabbítással dec.31, 1 év halasztással jövő
aug.30.
Bazan Tibor: Önrész rendelkezésre áll?
Bobál István: Most nem, akkor áll rendelkezésre, ha a közbeszerzést kiírjuk.
Pintér Tiborné: Mennyibe kerül, ha a közbeszerzést újra elindítjuk?
Lukesné Csábi Ágnes: 250eFt közbeszerzési szakértői díj, kötelező a projektmenedzsment, a
műszaki ellenőr, a nyilvánosság biztosítása, ezeknek is díja van. A kivitelezésnél és a felsorolt
szakértői díjaknál az önerő jelenleg nem áll rendelkezésre. A közbeszerzési eljárás nyertesével csak
akkor lehet aláírni a szerződést, ha az önerő rendelkezésre áll.
Bobál István:. Azt a javaslatot teszem, hogy indítsuk el a közbeszerzési eljárást, közben
hatalmazzatok fel a meghosszabbításra, ha megkapjuk a meghosszabbítást, legyen időnk úgy
befejezni, hogy ne legyen szűk a határidő.

Szovics Mihály: Önrészt idén kell hozzátenni?
Bobál István: Ha megcsináljuk, akkor az idén. Akkor, amikor a közbeszerzési eljárást elfogadjuk. Az
iskolához 3,5Mft önrész kell meg az, hogy minden utánfinanszírozott.
Szovics Mihály: Én nem javaslom.
Bobál István: Módosító indítvány teszem fel szavazásra: a Petőfi Sándor Ált. Iskolára a testület írja ki
a 2. közbeszerzési pályázatot, közben a polgármester járjon el, hogy mindkét pályázatot hosszabbítsák
meg, lehetőség szerint 1 évre, ha nem lehet, akkor 3 hónapra.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
73/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Ált.Iskola komplex
akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz.
pályázatra kiírja a 2.sz. közbeszerzési
pályázatot. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el, hogy mindkét pályázat
megvalósítását hosszabbítsák meg, lehetőség szerint 1 évre, ha nem lehet, akkor 3 hónapra.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
11) A 85/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

Bobál István: Volt olyan határozatunk, hogy ebben az évben elindítjuk az egy iskolában való
tanítást. Sajnos az ismert okokra való hivatkozással nem történt meg. Kérem, hogy a
határozatot módosítsuk.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
74/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 85/2009.(VI.18.)sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja úgy, hogy az alábbi rész törlésre kerül:
„Ha az önkormányzat a pályázaton nem nyer forrást, akkor vállalja a 2010/2011. tanévkezdésre, hogy
biztosítja a feltételeit az egy épületben való tanításnak. A jelenleg „öregiskolaként” működő épületnek
az önkormányzat a hasznosítási lehetőségeit megvizsgálja.”
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
12) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása – Társulási Megállapodás
módosítása

Bobál István: Módosítási igény történt a kistérségben a közoktatási szakszolgálati feladat
terén.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
75/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását az alábbiak szerint elfogadja:
A Társulási Megállapodás módosítását, a III/B fejezet Ágazati Közoktatási feladatok
kiegészítését a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a korai fejlesztés feladattal:
„A közoktatási szakszolgálati feladat terén:
A Társulás szakszolgálati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevő
önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen:
- nevelési tanácsadást,
- logopédiai ellátást,
- gyógy-testnevelést,

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást,
- korai fejlesztést.”
A Társulási megállapodás módosítása a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
elfogadó határozata után lép hatályba.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
13) Idősek nappali ellátása Hévízgyörkön, tervezett létszámának emelése

Bobál István: Ez a pályázat is áll most, nincs előremozdulás. Olyan kérése volt a
pályázatíróknak ill. hatóságoknak, hogy a tervezett létszámot 30 főre emeljük fel.
Csoma István: Ki kérte ezt?
Bobál István: A támogatási szerződés aláírója, az aszódi önkormányzat, miután megnézték a
terveket, a növekedést a Váti kérte.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2010. (VI.25.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a „Szociális
szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP.4.5.2/B-2f-2010-0001.
jelű pályázatban a Hévízgyörkön megvalósításra kerülő Idősek nappali ellátására tervezett létszám 20
főről 30 főre emelkedjen.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal

14.) Egyebek
Szovics Mihály: Faluünnepről: nem első évben érzem azt, hogy a vendégekkel való
kapcsolatteremtés képviselőknek nem úgy alakul, mert szervezetlenül folyik. Nekem senki
programot nem adott, mikor idejöttek, azon kívül, hogy fogadásra meg lettem hívva. Lesz-e
mise, közös ebéd, búcsúvacsora, stb. Csapadékvíz-elvezetés: mederlapok – miért nem lett
megfelelően kezelve? Miért nem azzal kezdték a munkát, hogy elviszik depóhelyre? Telek: az
most sitt-telep lett, senki nem fog így beruházni, megvenni.

Bobál István: Legutolsó ülésen, mikor meghívtalak benneteket, kértelek benneteket, hogy
házigazda módján viselkedjetek az ünnepen. A fogadóra mindenkit meghívtam, ott
elhangzottak a programok. Csapadékvíz-elvezetés: amikor befejeződik a beruházás, mindent
eltüntetnek a közterületről. Telek: árokásás után rendezve lesz a terület, a beton is össze lesz
darálva, mindennek meg lesz a helye.
Dr. Sápi Attila: Jegyzőnőt kérdezem: rendkívüli ülést hányszor lehet összehívni azután, hogy
egy rendes ülésen egy előterjesztést nem szavaznak meg?
Lukesné Csábi Ágnes: Az SZMSZ szerint le van szabályozva, mikor kell rendes ülést tartani,
és mikor lehet rendkívüli ülést tartani. A rendkívüli ülést a polgármester akkor is
összehívhatja, ha rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van.
Csoma István: Nyárfás területének a befektetője június 18-án itt járt, arról hallhatnánk pár
szót? Faluünnepen hallottuk, hogy elő van készítve egy gazdasági megállapodás a német
testvérvárossal.
Bobál István: Azok még csak érdeklődők voltak, még nincs megállapodás közeli helyzet.
Német polgármesternek felvetettem, hogy egy gazdasági együttműködést tudnak-e velünk.
Bazan Tibor: Csapadékvíz-elvezetésnél hány tervmódosítás történt? Megköszönöm a
türelmet, hogy az Úttörő utcában lakók nagy türelemmel viseltettek. A játszótéren segítőknek,
apukáknak, anyukáknak szeretném megköszönni a munkát.
Bobál István:Tervmódosítás nem történt, az elkészült terven belül a műszaki ellenőrrel
történt egyeztetés alapján történtek átcsoportosítások. József A., és Vörösmarty u.-ban
betervezett 2. ároknak elkészítését nem láttuk logikusnak elkészíteni, ezért olyan utca kap
elvezető árkot, amelyikbe még nem volt árok, pl. Arany J., Alsókert. Utána tervezzük a többi
hiányzó utca elkészítését, saját erőből, saját anyagból.
Bazan Tibor: Az önkormányzatnak nem lehet olyan gondja, hogy ettől a támogatást nem
kapjuk meg?
Bobál István: Egyeztettük a lebonyolító hatósággal, nem befolyásolja a pályázat kimenetelét.
Kliment Frigyes ÖNYE: Hulladékszállítás: Vezetőkkel napi kapcsolatban vagyok, a kukák
mellett sok a plusz zsák, amelyeket elszállítottak. Ezt én nehezményeztem a szállítók
vezetőségénél. Azt mondták, év végén összesítenek, és amennyi a hiány, a falura ráterhelik.
Környezetvédelem: Hajnal utcából kaptam telefont, hogy a szomszédtól átfolyik a trágyalé a
telkükre. Átmentem a másik szomszédhoz is, udvariasan megkértem, hogy intézzék el a
problémát. A hivatalban jegyzőkönyvet vettek fel. Szükségem van arra, hogy a testület
mögöttem álljon. Zajártalom: AZ ÖNYE klub napon a művelődési házban nagyon nagy
hangerő volt, átmentem a kocsmába, udvariasan megkértem, vegyék le a hangerőt. A
kultúrházban kulturált körülmények között szeretnének szórakozni. Kérem a testület
segítségét. Jegyzőnőt kérdezem: bejelentettem egy csütörtöki tüzelést, történt-e valami
ezügyben? Hajdú Éva felé kérésem: a Környezetvédelmi Bizottság üljön össze, a parlagfűvel
kapcsolatban beszéljünk meg egy akciótervet, hogy a parlagfüvet minél hatékonyabban tudjuk
irtani.
Bobál István: Hulladékszállítás: nem jó az információ, mert az AVE szerződés alapján
minden héten elviszi a kirakott 60,120,140 l-es kukát, mást nem visz el. Abban állapodtunk
meg, hogy a hévízgyörki zsákokat az önkormányzat árusítja, amíg van, addig nem kell az
AVE-hoz befizetni. Július 1-jétől fogunk szerződést módosítani ezekben a kérdésekben. A
többlet hulladékot csak hévízgyörki zsákba lehet kirakni. Többletet nem számláznak ki a
lakosságnak. Környezetvédelem: nálam is járt bent az a lakos a Hajnal utcából. Meg kell
nézni, milyen rendelete van az önkormányzatnak. Elmondtam, hogy mint környezetvédelmi
bizottság tagjaként voltál kint. Parlagfű: kérem én is, hogy járjuk körül, adjunk ismételt
felszólítást. Büfé ügyében soronkívüli intézkedést kértem a bérlőnél. Ha ez elhatalmasodik,
szerződésszegést merít ki. Békés megoldás a legjobb megoldás, kértem, hogy ilyen
atrocitások ne forduljanak elő.

Szovics Mihály: az AVE dolgozói lefedetlenül hagyják a kukák tetejét, esőben telefolyik,
kritikus, ahogy ledobálják az útszélre. Fegyelmezni kellene őket, hogy a hídra tegyék vissza.
Parlagfűírtáskor a temetőt ne felejtsük el.
Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
-kmfBobál István
Polgármester

Bazan Tibor
Jegyzőkönyvhitelesítő
Csoma István
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

