
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. március 16-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 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  Ifj. Pető Ferenc 

  Pintér Sándor 

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  12 fő megjelent.  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.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása   

     (II.forduló) 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

3) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési Szabályzata 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

4) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési Terve 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

5) Közbeszerzési szakértők kiválasztása  

a.)Petőfi S. Ált. Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz. pályázat 

b.)Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0076.sz. 

pályázat 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

6) Honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, ajánlatok elbírálása 
     Előadó: Bobál István polgármester 

 

7.) Archeo-Art Bt.(2119 Pécel Csíktarcsa u.8.) szerződés jóváhagyása Hévízgyörk Szerkezeti és   

Szabályozási Tervéhez és Építési Szabályzatához Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti    

fejezetének elkészítésére   

     Előadó:  Bobál István polgármester 



 

8.) 2010. évi Faluünnep programjának kiválasztása 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

9.) Galga Mente Hagyományőrző Napok – anyagi támogatás kérése 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

10.) Nyárfás telkek további feltöltésére árajánlat 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

11.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2010.(III.17.)sz. rendelete,  

    a 11/2007. (IX. 26.) sz. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

    rendelet módosítása 

     Előadó: Bobál István polgármester 

 

12.) 2010. évi Hévízgyörki Nyár programjainak jóváhagyása (2.rész) 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

13.) Hévízgyörki Sportegyesület és Hévízgyörki Polgárőrség támogatása 

     Előadó:  Bobál István polgármester 

 

14.) Egyebek 

 

- Zárt ülés 
 

Bobál István: A 9.) Galga Mente Hagyományőrző Napok – anyagi támogatás kérése és 13.sz 

Hévízgyörki Sportegyesület és Hévízgyörki Polgárőrség támogatása napirendi pontokat javaslom, 

vegyük le a napirendi pont tárgyalásáról, mivel  a PEB nem volt határozatképes, javaslom az 

áprilisi testületi ülésen tárgyaljuk meg. Javaslom, hogy a zárt ülésen tárgyaljuk meg, miután 

két vállalkozásnak az ügyeit tárgyaljuk, mindkét vállalkozás kérte, hogy zárt ülésen tárgyaljuk 

meg.  
 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 

 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

Bobál István: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Nyárfás telkek előszerződése aláírásra 

került. Március 31-ig meg kell kapnunk az első 5Mft-ot, szerződéstervezeteket a végleges 

adásvételi szerződésre, április 11-ig az első 40Mft-ot. Egészségmegőrző pályázatra 2 

vállalkozással aláírtuk a szerződést, mintegy 10mft-os pályázatra adjuk be jelentkezésünket. 

1848-as hősök emlékére kopjafát állítottunk. Galga Tv tegnap nem jelezte, hogy nem jön el a 

nyilvános rendezvényre. Amatőr videós készített felvételeket. Minden helyi kábeltv-t 

működtető társaságnak 1 csatornát ingyen át kell adni a helyi önkormányzatoknak.  Éljünk 

ezzel a médiatörvény által biztosított lehetőséggel, előkészítetten fogjuk megtárgyalni. Kartal 

már élt ezzel a lehetőséggel.  
 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása   

(II.forduló) 

 

Bobál István: Első fordulón megtárgyaltuk, minden kérdésre választ kaptak a képviselők. 

PEB ülés nem volt határozatképes.  

Benkó László:  Én javaslom elfogadásra.  

Gólyáné Dudás Edit: - Ismerteti az előterjesztést .- 

Csoma István: Sajnálatos, hogy a PEB határozatképtelen volt, amikor az egész éves 



munkának ez egyik fontos napja, amikor a PEB megtárgyalja a költségvetést. Az időpont volt 

rossz? Vagy a képviselő társak ilyen lazán veszik a kérdést? 

Bobál István: A felvetés jogos.   

Bazan Tibor: Faluünnepre a február 16-i ülésen 1,8MFt lett elfogadva? 

Bobál István:Nem, 1Mft. 

Bazan Tibor:Az ülésen nem voltam jelen, de kértem, hogy 1Mft-ba szorítsuk be. A 800eFt-ot 

a testvértelepülések utaztatására, ha szükséges.  

Bobál István: El lett vetve, 1Mft van a faluünnepre. 

Bazan Tibor:Hévízgyörki Nyárra 100eFt van betervezve, a többit támogatóktól kapjuk és a 

jegybevételből? Az 1.305.000.-Ft-os előadás helyett nem lett volna jobb egy gödöllői fiatal 

művészek előadása, az 200-300eFt lett volna. A színtársulat és a megrendelő között van még 

közvetítő? 

Bobál István:  Csoma István felvetése volt, hogy ne szakítsuk meg a Hévízgyörki Nyár 

programjait, aminek többen örültek. Egy országos hírű színházi előadás lesz, ezt elfogadtuk, 

nincs beépítve közvetítő.  

Szovics Mihály: Színpadbérlés 650eFt. 

Bobál István: Plusz hang- és fénytechnika és fedett. 225 m2-es sátrunk van, a színpaddal 

szemben felállítjuk.  

Kovácsné Toldi Ildikó: Ha nem jön össze a szponzori? 

Bobál István:Van még jegybevétel. Napirendi pont lesz, el fogjuk dönteni.  

Ha más hozzászólás nincs, aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét 

alkotja. 
      HÉVÍZGYÖRK 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2010. (III.17.)sz. RENDELET 
költségvetési rendelete  

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi 

XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az 

alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat 

költségvetési szerveire. 

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 

- Polgármesteri  Hivatal 

b) önállóan működő költségvetési szervek: 

- Petőfi Sándor Általános Iskola 

- Napköziotthonos Óvoda 

- Művelődési Ház 

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése 

3. § Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési  

a) kiadási  főösszegét  430.149 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét 430.149 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási 

cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, – 

cím és szakfeladatok  szerint – a 3. számú melléklet tartalmazza. 



II. A költségvetési kiadások 

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint 

hagyja jóvá: 

 eFt 

- Működési kiadások előirányzata összesen:   351.795 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                   163.004 

- munkaadókat terhelő járulékok:                39.786  

-   dologi jellegű kiadások                         137.978 

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                     -   

- speciális célú támogatások:                    11.027 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok működési kiadásait 

kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 62.900 ezer forint. 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata:                                     41.411  ezer forint, 

- a felújítások előirányzata:                                            -   ezer forint, 

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  

támogatások előirányzata:                                          21.489 ezer forint. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok  felhalmozási kiadásait az  5. számú 

melléklet,  a felhalmozási kiadásokat célonként a 6. sz. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadások nem kerültek 

betervezésre. 

7. § Az önkormányzat hitelfelvételből és kötvénykibocsátásból származó kötelezettségállományát  2022-ig a 7. 

sz. melléklet tartalmazza. 

8.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet 

mutatja be. 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 

9.§.(1)Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 3.706 ezer forint, ami mind általános tartalék, mely év 

közben a  váratlan  kiadások fedezetéül szolgál. 

Céltartalékot  a 2009. évi pénzmaradvány terhére  képez a képviselőtestület a 2009. évi  költségvetési beszámoló 

elfogadásával egyidejűleg. 

(2) Beruházási hitel visszafizetésének előirányzata 1.000 eFt, folyószámla hitel visszafizetésének előirányzata  

10.748 eFt. 

(3) Az önkormányzat pénzmaradványt nem tervezett. 

10.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 

9. számú melléklet adja meg. 

 

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei - szakfeladatonkénti - összes bevételeit és kiadásait  tájékoztató 

jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az Előirányzat-felhasználási Ütemtervet havi bontásban kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet 

mutatja be. 

(3)  Az EU-s projektek bevételei és kiadásai a 13. sz. mellékletben kerültek kiemelésre. 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 

- 72  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),   

- 74 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban, és 

- 74 fő engedélyezett létszámkeretben   

állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok létszámkeretét a képviselő-testület az 5. 

számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 

14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami 

pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet 



tájékoztatni köteles. 

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület 

legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban 

meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

 (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a 

számlavezető pénzintézettől. 

 (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 500 ezer forint 

értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő 

képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik 

meg. 

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, 

illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását  

a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 

Záró és egyéb rendelkezések 

17. §. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési , 

illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 

12. számú melléklet tartalmazza.  

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

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

                    Bobál István                                                                                     Lukesné Csábi Ágnes  

 polgármester jegyző 

 

3) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési Szabályzata 

Bobál István: A hivatal és az iskola akadálymentesítésére nyertünk el két pályázatot. 

Közbeszerzést kell kiírnunk, tervet és szabályzatot kell készítenünk, és ki kell választanunk 

szakértőt. Erre kértünk 3 ajánlatot.  

Lukesné Csábi Ágnes: Eddig is volt Szabályzat, módosítani kell, a változások főleg az 

ajánlatkérőre vonatkoznak. A szabályzatot dr. Németh Zsolt ügyvéd, közbeszerzési szakértő 

készítette el. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

25/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010. évi 

Közbeszerzési Szabályzatot. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

4) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési Terve 

Lukesné Csábi Ágnes: A tervbe két beruházást jelöltünk meg, az iskola és a hivatal 

akadálymentesítést, mindkét beruházásnál az önkormányzatnak a saját erőt a költségvetésben 

biztosítani kell. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

26/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010. évi 

Közbeszerzési Tervet. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

5) Közbeszerzési szakértők kiválasztása  

a.)Petőfi S. Ált. Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz. pályázat 

b.)Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0076.sz. pályázat 

 

Bobál István: Az ajánlatok közül a legjobb ajánlatot Dr. Németh L. Zsolt adta. Ez már a 

pályázatba elszámolható.  

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

27/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Általános 

Iskola komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0077.sz pályázatra, valamint a 

Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése c. KMOP-4.5.3-09-2009-0076.sz pályázatra Dr. 

Németh L. Zsolt ügyvéd közbeszerzési szakértőt bízza meg 450.000.-Ft+ ÁFA= bruttó 562.500.-Ft 

összegben. 

Az önkormányzat az összeget a 2010.évi költségvetésében a tartalék-keret terhére biztosítja. 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

6) Honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, ajánlatok elbírálása 

Bobál István: Elhalasztott döntés volt, további ajánlatokat kértünk, találtunk helyi vállalkozót 

is, jobb áron jelentkezőt. Javaslom a Globaltech Hungary Kft-t elfogadásra.  

Csoma István: Kiváltja a domain tárhelyet? 

Bobál István:Most nem tudja kiváltani, mert az nem az a tárhely, de fogunk gondolkodni 

arról, hogy jövőre azt a szerződést is felülvizsgáljuk, miután megtörtént az a baleset, hogy az 

admin-ról eltűntek az adatok.  

Lukesné Csábi Ágnes:Egész évre ki van fizetve, 100eFt-ot fizettünk. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

28/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 

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

honlapjának megújítására, karbantartására, az adattartalom folyamatos feltöltésére és A 

18/2005.(XII.27. IHM rendelet alapján a Közzétételi egységek kezelése, honlapon történő adatok 

közzétételére szerződést köt a Globáltech Hungary Informatikai Kft-t (Hévízgyörk, Napos u.6.)   

2010. március 17-től   bruttó 25.000.-Ft/ hó összegben. 

Az önkormányzat a szerződéses összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Kiss Edina ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 



7.) Archeo-Art Bt.(2119 Pécel Csíktarcsa u.8.) szerződés jóváhagyása Hévízgyörk Szerkezeti és   

Szabályozási Tervéhez és Építési Szabályzatához Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti    

fejezetének elkészítésére   

 

Bobál István: A Településszerkezeti terv módosításához olyan anyagot kellett beadnunk 

törvényváltozás miatt, hogy a fenti területekre hatástanulmányt kell készíteni. Tavaly 750eFt-

os ajánlatot kaptunk tavaly, most ez az ajánlat 380eFt+ áfa, 475eFt összegű. Meg kell 

rendelnünk az örökségvédelmi hatástanulmányt. E nélkül nem tudunk továbbmenni. 

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

29/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Archeo-Art Bt-vel 

(2119 Pécel Csíktarcsa u.8.) szerződést köt Hévízgyörk Szerkezeti és Szabályozási Tervéhez és Építési 

Szabályzatához Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti fejezetének elkészítésére 380.000 Ft + 

25% ÁFA = 475.000 Ft forint összegben.  

A szerződés a határozat mellékletét képezi. 

Az önkormányzat az összeget a 2010. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
8.) 2010. évi Faluünnep programjának kiválasztása 

Bobál István: A csúszda és a Csepregi Éva nem volt megszavazva, Javaslatokat kérek, 1Mft-

ig van lehetőség.  

Csoma István: Rezesbanda legyen, ha a németek jönnek.  

Kovácsné Toldi Ildikó: Megelőzte egy közvélemény-kutatás. Csepregi Évát én továbbra is 

javaslom. 

Bazan Tibor: Étkezés hogyan lesz?  

Bobál István: A borjúhúst felajánlotta vállalkozó. A bort a helyi támogatók tudják adni. 

Fercsik Tibor: 1Mft-ba még mi tartozik bele? Pl. villanyszámla.  

Szovics Mihály: Testvérvárosi vendéglátás? 

Bobál István: A szállásolás a reprezentációs keretben van. A járulékos költség, pl. mentő, azt 

utólag bejelentem, hogy ennyibe került még. Mindent előre nem tudunk megtervezni. Amit 

tudunk összeget, határozzuk meg.  

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

30/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi Faluünnep 

programját az alábbiak szerint: 
              Ikladi fúvószenekar        80.000Ft  

        Csepregi Éva  250.000+ÁFA  =  312.500Ft          

        3 db csúzda játék        bruttó    110.000Ft  

        Inter Operett ( Egri József)210.000+ÁFA= 262.500Ft 

        Tűzijáték 210.000+ ÁFA=    262.500Ft 

 Összesen   bruttó            1.027.500.-Ft 

Az önkormányzat az összeget a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 

Felelős: Bobál István polgármester 



 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

 Gedei Tiborné műv.h.vezető 

Határidő: azonnal, illetve 2010. június 19. 

 

9.) Nyárfás telkek további feltöltésére árajánlat 

Bobál István: A feltöltésre az volt a vállalkozó kérése, hogy az önkormányzat csak az első 

csíkot töltesse fel. 3 ajánlatot kértünk, 650-Ft+ áfa/m3.  

Bazan Tibor: Sokallom a 650.-Ft+ áfa összeget, de ettől olcsóbbat nem tudtam. Mennyi föld 

kell az első csíkba?  

Bobál István:  Az első csík nagy vonalakban félig fel van töltve. Minden kamiont fog 

számolni a településőrünk. 1,5 Mft-nál megállunk. 

Pintér Sándor:  A 1,5Mft-ért 1840m3 földet töltenek.  

Szovics Mihály: Rendeljük meg a Nico Transtól, menjünk el az 1,5 Mft-ig, hogy meddig tölti 

fel. Ha látjuk, hogy 1Mft-ig elég, akkor megállunk.  

Bazan Tibor: Milyen földet hoznak ide?  

Bobál István: Önkormányzat tulajdonában lévő felső dombi sárga föld. 

Csoma István: Javaslom, töltsük fel az első területet, tartalmazza a szerződés azt, hogy ott sík 

terep legyen. 

Kliment Frigyes ÖNYE:  Felajánlom a segítségem, számolom én is a fuvarokat. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

31/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 

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

feltöltésével a Nico Trans 2001. Kft-t bízza meg, maximum 1,5 MFt összegben a 2009. évi 

pénzmaradvány terhére. 

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 

 

10.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2010.(III.17.)sz. rendelete,  

 a 11/2007. (IX. 26.) sz. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

Lukesné Csábi Ágnes: ESZB megtárgyalta az előterjesztést, a 2. tervezetet az ülés előtt kapták meg a 

képviselők, a tervezet első részét töröljük ki, ez volt az ESZB javaslata. Az önkormányzatnak nem 

kötelező feladata a rendszeres szociális segély megállapítása méltányosságból. A kamatmentes 

kölcsön eltörlése benne maradt, váratlan káresemény, belvízkár, viharkár max. 100eFt erejéig 

támogatható, minden esetben szükséges szakértő véleményt csatolni.  

Bobál István: Akinek nincs ellátása, vagy hajléktalan, köteles az önkormányzat élelemmel ellátni. 

Amelyik rászorult ember képes munkavégzésre, megpróbáljuk azt, hogy kiskönyvvel dolgozzon 4-5 

napig a melegélelem erejéig. A kiskönyv meg fog változni áprilistól.  

Szovics Mihály: Gyümölcsös helyrajzi számokra is vonatkozik? 

Bobál István: Bejelentett állandó lakóhelyre. Településőrök már felfedeztek betörést, megkeresték a 

tulajdonost, rendőrségnek bejelentették, és ott már életvitelszerűen laknak, beköltöztek. Szóljanak a 

lakosok, ha idegen embereket látnak külterületen.  

Szovics Mihály:  Kanalas Tibort is fel kell szólítani, hogy az illegális építmények el lesznek bontva.  

Bobál István: Polgárőr, nemzetőr, rendőrség együttműködés van, ha van egy lakossági bejelentés, 



onnantól kezdve be lehet menni ellenőrzésre. 

Kliment Frigyes ÖNYE: Önkormányzat megteheti azt, hogy a hatóságtól megkérdezi, van-e engedély 

építményekre? 

Bobál István: Igen. De most nem épülhet, mert építési tilalom van az egész Gyümölcsösre.  

 

A képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2010.(III.17.) sz. rendelete 

 
a 

11/2007. (IX. 26.) számú  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

1.§. 

(1) A rendelet 29.§.(3) bekezdése törlésre kerül. 

(2)A rendelet 29.§.(8) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 

Váratlan káreseménynek minősül: 

Tűzeset, árvízkár, belvízkár, viharkár 

Minden esetben szükséges szakértői véleményt csatolni.(pl. tűzőoltóság) 

 

2.§. 

A rendelet 35.§.(2) és (3)  bekezdése törlésre kerül, és helyére az alábbi (2)-(8) bekezd. 

szöveg kerül: 

(2) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte  a 60 életévét. 

(3) Egészségi állapota miatt minősül  valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, 

hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben 

meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb. 

(4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan 

rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a 

betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott 

étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot. 

(5) Szenvedélybetegség  miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó 

szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az 

érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan 

szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására. 

(6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy 

nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat  illetékességi területét jelölte meg, s 

a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. 

 (7) Az étkezésért térítési díjat kell fizetnie. 

(8) Az étkezésért nem kell térítési díjat fizetni, ha a szociálisan rászorultnak nincs jövedelme, 

vagy a térítési díj kifizetése létfenntartását veszélyeztetné. 

(9) A szociális étkeztetésről a szociális bizottság dönt. 

3.§. 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben 

szokásos módon. 

 

Bobál István sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 

Polgármester     jegyző 
 

 



11.) 2010. évi Hévízgyörki Nyár programjainak jóváhagyása (2.rész) 

Bobál István: Faluünneppel indul a Hévízgyörki Nyár, július 24-én magánrendezvény lesz, 

augusztus 6-7. Pauló Lajos emlékműsor lesz. Augusztus 14. színházi előadás, Kárpátia 

koncert szept.14. Javaslom a program elfogadását. A színházra 2500.Ft-os jegyet javasolok, 6 

év alattiaknak ingyenest. 

Csoma István: Volt már kezdeményezés arra, hogy a művelődési házunknak nincsen neve. 

Pauló Lajosról el lehetne a művelődési házat nevezni? Van-e rá jogi lehetőség?  

Bobál István: Akkor lesz aktualitása, ha megnyernénk a pályázatot és felújítjuk. Támogatom, 

művelődési ház vezetőt megkérjük, járjon utána ennek. 

Fercsik Tibor: Nem javaslom 2500.-Ft alá menni a jegyek árával.  

Hajdú Éva: Elővételre javaslok 2500.Ft-ot, helyszínen 3000.-Ft-ot. Gyermekjegy 1300.ft 14 

éves korig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Szovics Mihály: Gyerekjegyet javasolok 1500.-Ft. 

Bobál István: Első módosító indítványt teszem fel szavazásra, színházi előadásra elővételben 

2500.-Ft, helyszínen 3000eft, gyermekjegy ára 1300.-ft 14 éves korig ülőhellyel. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

32/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a következő rendezvények 

megszervezéséről: 

A rendezvény címe: Pauló Lajos emlékműsor 

A rendezvény időpontja: 2010. augusztus 6-7. 

A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház és Könyvtár Hévízgyörk 

A rendezvény költsége:---- 

 

A rendezvény címe: Turay Ida Színház: Imádok férjhez menni c. zenés vígjáték, 

A rendezvény időpontja: 2010. augusztus 14. 20 óra 

A rendezvény helyszíne:  Hévízgyörk Általános Iskola udvara 

A rendezvény költsége bruttó: 1.305.000,- Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert, hogy a rendezvény szervezőivel kösse 

meg a szerződéseket, valamint a színházi előadásra a színpad bérlésére és a hangosításra 

vonatkozó szerződéseket kösse meg úgy, hogy a költségek a bruttó 1.305.000,- Ft-ot nem 

haladhatják meg. A képviselő-testület felhatalmazza  a  polgármestert, hogy a szponzori 

szerződéseket a támogatást nyújtó vállalkozókkal kösse meg. A színház rendezvény kiadásait 

a jegybevétel, a szponzori támogatások és az önkormányzat 100.000,- Ft-os támogatása 

fedezze.    

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belépőjegyek árának megállapítására, 

úgy hogy a belépőjegyek ára elővételben bruttó 2.500.-Ft, helyszínen bruttó 3.000.-Ft és a 14 

év alatti korosztály részére kedvezményes árú jegyek legyenek megállapítva, bruttó 1.300.-

Ft./ ülőhely.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előadások megrendezéséről, illetve 

annak pénzügyi elszámolásáról a szeptemberi testületi ülésen írásban tájékoztassa a testületet. 

Felelős: Bobál István polgármester 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Gedei Tiborné művelődési ház vez. 
Határidő: azonnal, illetve 2010. szeptember 30. 

 

Csoma István: Ha a támogatásokból magasabb összeg folyik be, azzal mi fog történni? El 



kell dönteni, hova tesszük azt a pénzt.  

Bobál István: El kell dönteni, egy-egy szponzornak hány jegyet adunk. Minimum két jegy jár 

a szponzornak. Javasolom, hogy 20eFt legyen a szponzorálási összeg. A különbözőségre 

hozunk létre egy kulturális alapot, és oda tesszük a pénz, elszámoláskor döntünk a 

felhasználáskor. 

Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

33/2010. (III.16.)sz. képviselő-testületi határozat 

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

programsorozatnál, ha a szponzorálási összeg eléri a 20.000.-Ft-ot,  a szponzor 2 db 

belépőjegyet kap „ajándékba”. 

Ha a szponzorálási összeg, a jegybevétel és az önkormányzati támogatás összege magasabb 

lesz, mint a rendezvény összköltsége (bruttó: 1.305.000.-Ft), a különbözőségre a képviselő-

testület létrehoz egy „Kulturális Alapot”, és a Képviselő-testület az elszámoláskor dönt a 

felhasználásáról. 

Felelős: Bobál István polgármester 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

Gedei Tiborné művelődési ház vez. 
Határidő: azonnal, illetve 2010. szeptember 30. 

 

12.) Egyebek 

 

Kovácsné Toldi Ildikó: Az iskola mellett az Obreczán telek veszélyes. A cserepek hullanak 

le. A földterület esztétikailag sem szép látvány. 

Bobál István: A vállalkozóval a tetőt megcsináltatták. Ismételten felszólítjuk levélben, hogy 

balesetveszély van, sárga veszélyfelhívó szalagot kiteszünk. Pénzünk nincs arra, hogy 

megvegyük.  

Szovics Mihály: A polgármesternek megszavaztuk, hogy 500eft felett rendelkezzen. Kérem a 

polgármester urat, amennyiben 200eFt felett költ, következő ülésen mondja el. 

Bobál István: Nincs saját keretem, ez az önkormányzat kerete. Ha van olyan dolog, inkább 

rendkívüli ülés hívok össze, együtt döntsünk.   

Lukesné Csábi Ágnes:  Szmsz-ban ez most is így van leszabályozva, ha volt ilyen, be is 

hoztuk ülésre, a polgármester beszámolt róla. 

Csoma István: Erdély testvértelepülés Kossuth-szobrot avatott Havadon. Erről a tv-ből 

tájékozódtunk. Sérelmezem, hogy mi erre nem kaptunk meghívót. Menjen el egy levél, hogy 

tisztázzuk ezt a helyzetet. Ezzel a hozzáállásukkal szeretnék-e fenntartani a kapcsolatot.  Nem 

tudatták velünk. Javaslom, kezdeményezzünk lépéseket ezügyben.  

Fercsik Tibor: Ugyanezt vetett fel, én is sérelmezem. Ha  erre nem, akkor mire fognak 

minket meghívni? Meg kell kérdezni őket, hogyan gondolják a további kapcsolatot. 

Bobál István: Többször hívtam őket,  szüreti felvonulásra, rendezvényekre. Sajnos nem 

látszik elszántság a részükről. Még nem nyilatkoztak, hogy a testvérvárosi szerződést a román 

hatóságokkal  el tudták-e fogadtatni. Mi kimentünk hozzájuk, hívtuk őket, örültünk nekik, ez 

úgy néz ki, elsikkad, nem akarnak jönni, vagy hívni minket.  

Csoma István: Tehát érvényes szerződésünk még nincs. 

Kovácsné Toldi Ildikó: Felháborodtak a pedagógusok is, élő kapcsolatot akartunk. Azt 

terveztük, hogy idén elvisszük gyerekeinket Erdélybe.  

Bobál István: Egy év eltelt a látogatásuk óta, azóta 3 magán györki delegáció volt Havadon. 

Mi élő kapcsolatot óhajtottunk kialakítani. Kossuth szobor avatás olyan esemény, ami 

miniszterelnök-helyettest mozgatott meg, erről minket nem értesítettek. 



Lukesné Csábi Ágnes: Az együttműködési megállapodást minősített többséggel fogadta el a 

testület, a felbontáshoz is minősített többség kell. 

Csoma István: Határozzuk el, hogy a levél elmenjen vagy ne. 

Szovics Mihály: Hallgassuk meg őket is. 

Kovácsné Toldi Ildikó: Gratuláljunk nekik, kérdezzük meg, miért nem hívtak meg. 

Bobál István: március 31-ig megfogalmazzuk a levelet, és behozzuk a testület elé.  

Kliment Frigyes: Civil szervezet nevében lobbizok. Azok a szervezetek, akik 2009.jan.1-

előtt cégbíróságnál bejegyeztek, lehetőségük van arra, hogy az szja 1%-át megkaphassák, 

kérem a testületet, hogy ha még nem kötelezték el magukat, megkaphatnák az egyesületek. 

Bobál István: Újságba bele fogjuk tenni ezt. 

Szovics Mihály: Civil szervezetek támogatásánál a Nemzetőrségnek, ha van rá lehetőség, 

némi üzemanyag támogatást adnánk. 

Bobál István: 5000.-Ft-os bónuszt kapnak tankolásra, a Gohér Kft. benzinkúton 

használhatják fel. 

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.  

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

Bazan Tibor 
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Csoma István 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


