
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-én 

megtartott  rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester 

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Fercsik Tibor  

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  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. Csoma István és Dr. Sápi Attila hiányzik. A mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének javaslom  Pintér Tibornét és Benkó Lászlót. 

 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1.  KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

2.) Petőfi S. Ált. Iskola napközis csoport létszám növelésének engedélyezése 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

3) Nico Trans 2001. Kft. árajánlata Deák Ferenc utca – út feltöltésére 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

Hajdú Éva: Javaslom, hogy az 1. napirendi pontot vegyük le a napirendi pontról. 

Tudomásomra jutott, hogy a Král László készített egy újabb megállapodást, ezt nem is 

tárgyalta Turai testület, ezért vegyük le a napirendről, amíg Tura nem tárgyalja meg újból. 

Bobál István: A turai polgármester kijelentette, hogy amit elküldtek anyagot, azt a turai 

testület elfogadta.  

Lukesné Csábi Ágnes: Tegnap a turai jegyzőnő telefonált és küldött még egy kétoldalas 

módosító javaslatot, a közigazgatási hivatal kérte ezt a kétoldalas javaslatot, hogy erről 

tájékoztassuk a képviselőket. 

Bobál István: Turai vízbázis diagnosztikai vizsgálatára van lehetőség 100MFt-os pályázatot 

beadni. Nem vállalta el a szponzori feladatokat senki. A közgyűlésen is elmondták, hogy Tura 

vállalhatná a gesztorságot, önrész sincs, vízbázist ellenőrző berendezést kellen felszerelni a 

kútfejekre. Október 5-ig kell benyújtani 1.körben.  Az értekezleten azt mondta a turai 

polgármester és jegyző, hogy megszavazták a megállapodást. 

Hajdú Éva: Biztos forrásból tudom, hogy nem tárgyalta a testület.  

Lukesné Csábi Ágnes: Minden testületnek el kell fogadni. 



Bobál István: 

- felolvassa a turai levelet- 

Fercsik Tibor: Javaslom, ezt fogadjuk el, ha lesz valami módosítása, akkor azt újra el fogják 

küldeni, és akkor tárgyaljuk.  

Bazan Tibor: Nekem is ilyen információm van, hogy Tura önkormányzata nem tárgyalta. 

Nemcsak azzal volt a gond, hogy ki legyen a gesztor, hanem  az előző anyagban Iklad 

szerepelt mint gesztor. Ez nemcsak a turaiaknak az érdeke, nekik a viziközművel van olyan 

gondjuk, hogy szerintük sok olyan víz van, ami nem kerül kifizetésre. Egyetértek a Hajdú 

Évával, azt írja Tura, hogy az önkormányzat elfogadta, közben meg két képviselő is azt 

mondta, hogy nem is tárgyalták.   

Fercsik Tibor: A levél nem írja azt, hogy elfogadták, hanem, hogy vállalják a gesztorságot.  

Bazan Tibor: Lehet, hogy vannak olyan dolgok is benne, ami a mi lakóinkat, 

vízfogyasztásunkat is érinti. Ha minél több víz kerül kifizetésre, akkor csökkenhetne a vízdíj.  

Bobál István: Tura ki akar válni a viziközműből. Kiválhat akkor is, ha ezt a pályázatot 

megnyerjük. Turán az a baj, hogy ha ott a vízbázis és kút, miért fizetnek annyit, mint 

Galgamácsa. Azt kell eldöntenünk, ha nem fogadjuk el, és Tura sem fogadja el, akkor nem 

lesz belőle semmi. Ha a turai testület nem akarja, akkor úgysem lesz.  

Aki egyetért Hajdú Éva módosító indítványával, hogy az 1.sz.napirendi pontot ne tárgyaljuk, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodással nem fogadja el 

Hajdú Éva módosító indítványát az 1.napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Ifj. Pető Ferenc: Árokrendszer tisztításának tárgyalását javaslom felvenni napirendi pontként. 

Bobál István: ifj. Pető Ferenc elkezdte tisztíttatni a pázsit és a rét területén lévő árkokat. 

Ennek az ároknak a tisztítását kellene megbeszélnünk, mert a mostani csapadék igen nagy 

mezőgazdasági területeket elöntött.   

Lukesné Csábi Ágnes: Fel lehet vetni 4. pontra, nincs előkészítve, beszélgetni lehet róla. 

Ifj. Pető Ferenc: Én felvállaltam azt, hogy ameddig kritikus, azt én kifizetem. 

Bobál István: Aki egyetért ifj. Pető Ferenc indítványával, hogy 4. napirendi pontként 

tárgyaljuk meg a külterületi árkok tiszítását, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyetért ifj. Pető Ferenc indítványával, és 4. 

napirendi pontként tárgyal a külterületi árkok tisztításáról. 

 

1.  KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

Bobál István: Ismerteti az előterjesztést. 

Lukesné Csábi Ágnes: Minősített többség kell a társulási megállapodás elfogadásához. 

Fercsik Tibor: Ha ők ezt elküldték, szavazzuk meg. Ha lesz egy másik, azt is megtárgyaljuk.  

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

 

A Képviselő-testület 8 igen  szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

100/2010.(IX.14.) 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 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

2.) Petőfi S. Ált. Iskola napközis csoport létszám növelésének engedélyezése 

Kovácsné Toldi Ildikó: 41 csoport gyerek jelentkezett a napközibe. Ezt a törvény sem engedi 

meg, 31-32 főt enged a törvény, illetve még jöhet + 10, a közigazgatási hivatal engedélyével. 

Van határozatunk a 28 főről. Az esti gimnázium is működik az iskolában, nem igazán tudunk 

nagytermeket biztosítani arra az egy órára. 31 főre kérem a csoportlétszámot. 

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

 

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

101/2010.(IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola részére 

engedélyezi, hogy  a 2010/2011. tanévtől kezdődően,  az alsó tagozaton működő napközis csoportra az 

oktatási törvény által megállapított maximum csoportlétszámot legfeljebb 20 %-kal átléphesse.  

Ennek alapján a napközis csoport létszáma: 31 fő (max). 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

3) Nico Trans 2001. Kft. árajánlata Deák Ferenc utca – út feltöltésére 

 

Bobál István: A Nico Trans Kft-től kértünk ajánlatot, 18 fuvar őrölt betont elhoztunk a 

Nyárfás területéről. Ez elegendő a Deák F.utcára. A Nico Trans Kft. vezetője, Kossuth László 

felkeresett engem és azt mondta, elvégzi ezt társadalmi munkában. Tehát nem ajánlatot kell 

elfogadni, hanem engedélyezni kell részére, hogy felajánlásként feltöltse a Deák F.utcát. 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

102/2010.(IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület megtágyalta és egyetért azzal, hogy a Nico 

Trans 2001. Kft. felajánlásként a Deák Ferenc utcában az utat - a Dudás László által kitűzött 

magassági és szélességi méretek alapján 12 cm magasságban -  kőzúzalékkal útalapként feltöltse.  

A munka elvégzésének határideje: 2010. szeptember 30. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4.) Külterületi árkok tisztítása 

 

Bobál István: Cs.6-os és Cs7-es árok tisztítását kezdeményezte ifj. Pető Ferenc. Volt, ahol 

még meder sem volt. Nem tudta elvinni a vizet. Adjon ajánlatot a Gavit. 

Pintér Sándor: Miért nem lett befejezve annak idején? A paprikás-tóig ki van markolva az 

árok, és onnantól kezdve nem volt kimarkolva. Amit a Gavit beszed a hévízgyörki gazdáktól, 

mire fordítják azt a költséget? Azt mondom, ettől fontosabb az újtelepi árok, ami szintén 

rossz, mert azon se folyik le a víz, és az újtelepet sokkal jobban veszélyezteti. Ha a másik 



árok kiönt, ott lakóházakat veszélyeztet.  

Bobál István: A másikra is kérjünk ajánlatot. 

Szovics Mihály: Nővéreméktől, ami jön a CS7-es, nem volt még kitakarítva. 

Lukesné Csábi Ágnes: Az önkormányzat is fizet a Gavitnak, évente 150-160eFt-ot, abba is 

beleférne bizonyos munka. 

Bobál István:Minden önkormányzat fizet, és minden évben valahol dolgoznak. A Gavit teszi 

a dolgát, amit befizetnünk, nem minden évben tartozik ideköltni. Ezévben pl. a sósimalom-

árokra pályáztak, önrészként tették bele azt a pénzt. A Gavit vezetősége és a küldöttek döntik 

el, melyik településen mit csinálnak,  a befizetések arányában vannak küldöttek, gazdák, stb. 

Legyen meg az ajánlatkérés. Ott lévő gazdákkal is lehetne közösen, Galgahévízen ezt 

csinálták. 

Ifj. Pető Ferenc:A gazdáknak annyiból az érdeke, hogy ami víz lefolyik a faluból, ne a 

gazdákat károsítsa. Az árokba el tudjon menni. 

Bobál István: Az ajánlatok meglesznek, és akkor döntünk. 

Lukesné Csábi Ágnes: Sajnos nagyon sokan a gazdálkodók beszántották az árkokat. 

Következő ülés szept. 29-én vagy 30-án lesz, mivel tüdőszűrés lesz a Házasságkötő teremben. 

Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

Benkó László 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Pintér Tiborné 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 


