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Hév ízgy örk Onkorm ány zat
Pol gármesterétőI

MBGHÍVÓ

Hévízgyörk Község önkormányzat Képviseló-testülete 2014. március 11-én (kedden)

18.00.Órako r tartjarendkívüli Képviselő-testületi ülését, melyre tisztelettel meghívom,

Helye: Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Hévízgyörk, Kossuth L.t 124,

Napirendi pontok:

1,.)Hévízgyörk 0106. hrsz. ingatlan telekalakítási ügye
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

2.) Gödöllői Tangazdas ágZrt. terúletvásáriási szándék új kérelme (0106/1.hrsz.)

Előadó: Tóth Tibor polgármester

3.) Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztése - engedélyezési tervek eikészítéséhez,valamirÚ-

e gy eztet é s i elj ár ásho z hozzáj átulás
]llőadó: Tóth Trbor polgárrnester, 

, .. 
..

4.)GalgacomKft'áLajánlatszoftverekre,központiadattárolóra
Előadó: Tóth Tibor polgármeste, ,'.",;!i^ ',

i., \:, i',"],

Hévízgyörk, Z0I4,március 1 1.

Tisztelette1:

Tóth Tibor sk.
Polgármester

Megíegvzés.. Az anyaga képviselők részére megtekinthető a bltp://admin.hevizgvork.hrr oldalon.

Meehívót kapiák:
1. Bazan Tibor alpolgármester
2. Bobál István képviselő
3. Fercsik Tibor képviselő
4. Rajkó Gábor képviselő
5. Dr. Sápi Attila képviselő
6. Szovics Miháiy képviselő
1. Lukesné Csábi Agnesjegyzó
8. Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

9 . Pesi Megyei Kormányhivatal Törv,Fe lügy,Főoszt, Bp,1 052



JELnNLETI IV

KészüIt: Hévízgyörk Ónkormányzat Képviselő-testületének 20]4. március ] ]-én megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Tóth Tibor polgármester

B azan Tibor alpolgármester

Bobál István képviselő

Fercsik Tibor képviseló

Rajkó Gábor képviselő

Dr. Sápi Attila képviselő

Szovics Mihály képviselő

Meghívott:

Lukesné Csábi Ágne s jegyző

-4 .')
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JEGYZŐKÓNYV

KészÜlt: A Hévízgyörki Önkorményzat Képviselő-testületének 2014. március 11-én
18.00.Órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörkí Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda helyiségében.

Meghívott:
Bazan Tibor alpolgármester
Bobál István képviselő
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képviselő
Dr. Sápi Attila képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

Jelen vannak: Tóth Tibor polgármester
B azan Tibor alpolgármester
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

TÓth Tibor Dolgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mivel ] főbőI5 fő megjelent.
Ismertetem a napirendi pontot:

l.)Hévízgyörk 0106. hrsz. ingatlan telekalakítási ügye
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

2.) Gödöllői TangazdaságZrt. területvásárlási szándék új kérelme (0106/1.hrsz.)
Előadó: Tóth Tibor polgármester

3.) Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztése - engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint
e gyezteté s i elj ér ásho z ho zzáj árulás

Előadó: Tóth Tibor polgármester

4.) Galgacom Kft. majariat szoftverekre, központi adatíétolőra
Előadó: Tóth Tibor polgármester

A Képviselő-testület a jelenlévő 5 főből 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a
napirendi pontokat.

1.) Hévízgyörk 0106. hrsz ingatlan telekalakítási ügye
Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.-
Tóth Tibor polgármester: - ismerteti az előterjesztést.-
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Az útügyi hatóság írt levelet, valami hiba csúszott, kérték, hogy javítsuk ki telephelyre, és

aáánterjesszük fel.
Aki egyetért az alábbiakkal:

,, Hév íz g örk Kö z s é g On k orm ány z a t Ké pv i s e l ő -t e s tüI e t e úg,, dant att, ho gy

1.) A 35'5/20],t zárádékolási számúvázrajzban kiatakuló 0106/2. hrsz-ú, 2878 négyzetméter nagyságú

terület nem része a helyi közúthálózatnak.
2.) A 355/20]1 záradékolási számú vázrajzban kialakuló 0106/2.hrsz-it földrészletet telephelyként

kívánj ák hasznosítani és értékesíteni.
j.) Meghatalmazza a polgármestert, hogy a, Útrigli Hatóságnál az út megszüntetéséYel, yalamint a

telekaűkítási engedéíyezási etjáráshoz tartozó szakhatósági engedéllyel kapcsolatosan eljőrjon."

kézfe ltartás s aI j elezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangÚlag az alábbí

hatátozatothozza:
1712014 (III.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Hévízgyörk közsé g Önkormán y zat lKépv iselő -testülete úgy döntött, ho gy

I) A155l2Ol4 záradékolási szérnúvázrajzban kialakuló 010612. hrsz-ú, 2878 négyzetmétet

nagyságú terület nem része a helyi közűthá],őzatnak.
z.f x 35512114 zárad,ékolásí számű vázrajúan kialakuló 010612.IT sz-ű földrészletet

telephelyként kívánj ák hasznosítani és értékesíteni.
3.) Meghata|mazzá a polgármestert, hogy az Űtlgyi Hatóságnál az Űt megszüntetésével,

valamint a telekalakitási engedélyezési eljáráshoz íartoző szakhatósági engedéllYel

kapcsolatosan elj árj on.

Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Ágrres jegyző
Hajdu Tiinde igazgatási ea.

Határidő: azonnal

2.) Gödöllői Taneazdasáe Zrt. területvásárlási szándék kérelme (0106/1.hrsz.)

Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.-
Tóth Tibor rlolgármester: - ismerteti az előterjesztést.-
Az elmúlt ülésen tárgyaitunk enől. Azt az összeget aTangazdaság nem

újbó1 kérelmet, amit kiküldtünk a képviselőknek. A l71,.-Ftlm2 átat ők

Javaslom, fogadjuk eI a l]L-Ftlm}+ áfa összeget.

tudja elfogadni. Irtak
is el tudják fogadni.

Aki egyetért az a|ábbiakkal:
,,Hévízgyark Község ónkormányzat Képviselő-testülete az 5/2014.(II.1B.)sz. határozatát visszavonja,

és az alábbi döntést hozza:
Hévízg,,örk Község ónkormányzat Képviselőlestülete úgl döntött, hog,t az alábbi külterÜleti

ingatűokat értékJsíti a Gödöllői Tangazdaság Zrt. részére, az értékbecslő által javasolt ]71.-Ft/m2

+ Áp,l, áron, összesen ],400.000.-F|+ÁFA: 1.778.000--Ft értékben.

, 0 ] 06/2.
. 0106/3.
. 0 1 06/4.
. 0106/5.

kiyett közút
kivett közút

kivett közút és 3 db épület művelési ág 2878 m2

művelési ág 4229 m2
művelési ág ]58 m2

kivett közlit műyelési ág 902 m2

összesen 8167 m2
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A képlliselő-testületJblhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírósára."kézfeltartással

1e\ezze.

A Képviselő_testüiet a jeleniévő 5 képviselőből 5 igen szavazatral, egYhangÚlag az a|ábbi

hatátozatoíhozza:
1 8/2 0 1 4 (III. 1 1.) sz,. Képviselő-te§íiiteti határopat
HévízgyörkKözségaz5l2014.(Ii.18.)sz.határozatátvisszavonja'
és az alábbi döntést hozza:

Hévízgyörk rorseg ör,t ormányzat képviselő_testülete úgy döntött, hogy az a|ábbi külterületi

ingatlanokat értékesíti a Gödöllői tunguraur;gZi ré2z!e,..Ű é,tékb""slő által javasolt I71,-Ftlm2 +

ÁFA il", összesen 1,400.000._FI+ÁFA: 1.778.000._Ft értékben.

' 010612, kivett közút és 3 db épület művelési ág 2878 m2

. 0106/3. kivett közút művelési ág 4229 m?

. 0106/4. kivett közút művelési ág 158 m2^

t 0106/5. kivett köZút műveléSi ág 902 m2

A képviseló_testület felhatalmaz za a polgármestert az adásvételi szerződés aláirására,

Felelős: Tóth Tibor polgármester 
.,

Lukesné Csábi Ágnes jegyzó

Gólyáné Dudás Edit gazd,v,

Hajdu Tünde ig,ea.

Határidő: azonnal

3. -H n vasútvo e-en
lás

@eilékelve 3 l.g,y.:ők:nyvhöz.-
Tóth TibÖr poleármester: - ismerteti y e\Őlerle7'-é|}:

fffi"rl,H;l';"J:ilfii.i.o 
,i?iu-.;ffifi 

n 
-,:, 

vásút 
,keresz,:, ,P,r__:"T:_í,#íu*

*§ilffiffi. i"ffi;;ui"J"ur"i* zn. készíti, szerződtette a HolénYi Magdolnát A
1,o-,áo -.r^*.rnnelh2 egV kiS

Ü':,1'j3fiXi-f;iá" Hévízgyorkot ",-'J,i",i ^yli,,::, ^1,_:,j"H,"u*;:#;|lil^ifJ 
#;:ffi;:ff'T Jo,,"i:1:Íffi".gy^i*gY"lás Aszódon, eszoaiaknak futtballPálYa ke1l

y l - ,^-Á^-A^ l.^..iiL Li hnov
i:T".1i":T';ufir,lrt.rJsi bizottság + t.iyrZÍ.l;erort meg. Ha 

'esz 
arendezés, kÖssÜk ki' hogY

a mellette lévő 53 ha-t adják ide' 
fuyzat Képviselő-testülete nyilatkozik,

Aki egyetért az alábbiakLal: ,,1, Hévízglörk Község Onkormc

hogy az UVATERV Zrt. által teryezett Budapest aaŰ1^&k) _ Hanan 1kiz,) ,asúnonal átépítésével

kapcsolatban megval'ós'uíi la,tesitmanyrt t iiniotitarat uyogoái,, a tervezettíejlesztéseket támogatja,

2. Hévízgtörk Község ónkormányzat itpn,tsela_teiti;íető. amennyiben az Aszódi ónkormányzat

Hévízg,,örk kazség kaiigazgatási területén Ízu]runa megvalósítani i sporttelep kiatakítását, az alábbi

?elt a t í n r e t r r rli i o,irirz e7 i Infr as tr uktúr a F ej l e s z t ő Zr t. Q,{ I F) fel é,

o A NIF a HESZ módosiásával kapcsolatos költségeket megfinanszrr?rro.__ .. 
"o A Hévízgyörk Község területén tira, o u"győ h6, tutajdonában_lévő 0100/1" 0100/2,,

0100/j., 0100/5. (55,1 ha) hrr;_i'irgotliit uévízg/örk Község ónkormányzat ingtenes

önkor m ányz at i tul aj don áb a adj a,

oHolényiMagdolnatelepülésrendezővezetőtervezőt,mintazönkormányzatmegbízott
főépítészét, tcZiulerskéri buroniik a tervezésifolyamatba Hévízgtörkyonatkozásában,

A Képviselő_testületfelhatalmazza Tótl, riio, po,tgllr_iyűr1 ho.g afentí ügybenfolytasson tárgyalást

az (Jyatery Zrt, képviselőjével, a NIF zn. t ipűiuíaiaa, valamű't az aszódi polgármesterrel,"

kézfe ltartás s a\ jeIezze.
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A Képviselő_testület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúIag az alábbi

határozatothozza,.
19/2014 (III.11.) sz. {épviselő-testületi határozat
1.Hévízgyö.tro,,egtenyi1atkozik,hogyazUVATERVZÍt.á1ta|
tervezett Budapest Rákos (kiz.) _ Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítésével kapcsolatban megvalósuló

léte sítmények iiat akitas át eifo gadj a, a tew ezetí fej 1e szté seket támo gatj a

2. Hévizgyörk Község önkormányzat Képviseió_testülete.u"nnyiu"n az Asződi önkormányzat

Hévízgyörk község közl,gazgatási területén szeretné megvalósítani a sporttelep kialakítását, az alábbi

feltétJÉket szabjaáNemietilnfrastruktúra Fej lesztő Zrt. (NIF) felé.

r A xn a HÉsz módosításával kapcsolatos költségeket megfinanszírozza,

o A Hévízgyörk Község területén lévő, a Magyar Állum tulajdonában lévő 0100/1,, u00l2,,

0100/3., 0100/5. (55,1 ha) hrsz_ú ingatlant-Hévizgyörk Község Önkormányzat ingyenes

önkormányzati tulaj donába adj a,

o Holényi Magdohá településren dező vezető tewezőt, mint az ÖnkormánYzat megbízott

főépítészét,kinzulensként bevonják a tervezési folyamatba Hévízgyörk vonatkozásában,

A képviselő_testület felhatalmazza Tőth Tibor polgármesteft, hogy a fenti ügyben follasson

tárgyalást aZ Uvaterv Zrt. képviselőjével, u Nrp Zrt, képviselőjével, valamint aZ aszódi

polgármesterre1.
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Ágne s jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

4.) Ga m Kft. iánlat tverekre nti ttároló

@sban mellékelve a j egyzőkönyvhöz.-

Tóth Tibár poleármester: - |9me{lti ?r:,I?*r]?::::::ffi"o:Aköte1ezőirodaiszoftvercsomagoke1avu1tak,1e1,LL!,^^1 1+ 

^^^-^-^-

Ltl.i\§§.ll§ UJ4ur 
^Flr!§ 

lvF, !v

fokozatosan. 5 geffiá.rnénk meg, és a központi adattárolót, osszesen

lépjünk be.

ilÍ'"liiiio. utoo,tne.*.,t..: _Arra 
emlékszemr h:,gy, 9i|91y,iT,::_1:1,:'*fi::T,*Tiffirr., i.*"ő: Az volt a 2,Iépés, hogy ha benyújtjuk a páIyázatot és

,-^*-n^nlroLu§!§rr! vo4ur l Lqlrvv rvh, -_ 
- - -

nyefiünk volna, .kŰ-*,"eglévő 9,oslryót, h?u:1l:'? T|T:T:I::_11::^*":1-"O"

kell cserélni
711eFt. A

költségvetésbe betervezünk 700eFt-ot,

Bazan Tibor alpolgármester: Fél éve volt olyan lehetőség, hogy mintaprojektben részt

vegyünk, páIyáznil;É;tt *1"a gépet is beszerezni. Most 900eFt-ot kifizetÜnk' lehet' hogY a

páIyázatből meg tudtuk volna vénni. Szükség van elTe, de körültekintőbben kellett volna

eljárni, amikor volt rá páIyázati lehetőség. Ú§y tudom, dÖntÖtt is a testÜlet, hogy vegyúnk

részt közösen Baggai.
Tóth Tibor polgármester: Anól voit szó, hogy te beszélj a bagi jegyzővel, utána azt

mondtátok. hogy ez nem jó.

Lukesné Csábi Agnes iegyző: Beszélgettünk róla, hogy van egy páIyázati lehetőség, és ha

Bagramegy vaiaki, ajánlja ezt a páIyáái lehetőséget, Van egy cég, aki már évek óta itt van

nálunk, nagyon eiegeáettát uugy,rnk a munkájukkui. ,A rePrriselŐ-testÜlet nem hozott dÖntést

anól, hogy nyujtsuf be aztu,,rrrirrtuprojekt ÁP" páIyáz.atot, A bagi önkormányzat sem adta

be apáIyénatot.Azoperációs rendsrer eádig is me§volt, ha minket ellenőriznek és nincs rajta,

akkor 1MFt_ra is megbüntethetik a polgámresteri hivatalt, .

Bazan Tibor alpolgírmester: Más szakembert is meg 1ehetett volna kérdezni,

-

: Meg vagyunk elégedve a munkájukkal,

Tóth Tibor polgármester: Annak iáá;e" úgy vettem, hogy valami kísérleti rendszerbe

ha
ki

tl y vl Luru\

is kellett volna próbálni mindenkúet. Nem ls lett volna időnk a progíam kiPróbálásra,
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Raikó Gábor képviselő: Meg tudom kérdezni, mennyibe kerül egy program.
Tóth Tibor poleármester: Tegnap az egész rendszer le volt faglva.
Fercsik Tibor képviselő: Ezt minden gépen hasznáIják, ez egy irodai alkalmazás. Nekem
elsőre soknak tűnik.
Raikó Gábor képviselő: A Windows 8-at használja már mindenki, durván 20eFt. Irodai
szoftvercsomag öt vásárlásánál már adnak kedvezményt. Javaslom, Egri Zo\tán mondjon erre
véleményt, holnap bejön a hivatalba.
Tóth Tibor polgármester: Ha ez az étr valős, akkor megrendeljük, ha nem valós, akkor
további tárgyalásokat folytatunk. Ha az önkormányzat nem kap kedvezőbb ajánlatot a
Galgacom Kft. (2I8l Iklad, Szabadság űt 2l) étrajánlatátől, akkor elfogadja az alábbi
araj án1 atot. Aki e gyeté rt ezzel, kézfe ltartás s al j eIezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatothozza,.
20/2014 (III.1 1.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község ÖnkormanyzatKépviselő-testülete úgy döntött, hogy ha az önkormányzat
nem kap kedvezőbb ajánlatot a Galgacom Kft, (21,81 Iklad, Szabadság út2I) árajánlatátől,
akkor elfo gadj a az alábbi árajánlatot.

Központi hálőzat ad,attárolő - NAS 1 db 200.000.-Ft +AFA

Operációs rendszer szoftver Windows 7 Professional OEM Hun 5 db 37.300.-Ft/db
Irodai szoftvercsomag Offrce 2013 Home and Business OEM 5 db 65.000.-Ft/db
Eeyüttesen: 102.300.-Ft + ÁFA/db.
Összesen: 511.500.-Ft + ÁFA
Mindösszesen: 71 1.500.-Ft+AFA:903.605.-Ft

A Képviselő-testület az összeget a 20 1 4.évi költségvetésben biáosítj a.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágne s jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.v.

Határidő: azonnal

Tóth Tibor polgármester: Ha más hozzászőIás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést
bezarom.

-kmf- /--:" ./' 
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Tóth Tibo1 'l, Lukesné Csábi/Agnes
Polgármesterití.]",: jegyző
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