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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 15-én
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 Tiborné
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály
Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel
12 főből 10 fő megjelent. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom Bazan Tibor és
Csoma István alpolgármestereket.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bobál István polgármester
3.) Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről
Előadó: Bobál István polgármester
4.) Előterjesztés előirányzat módosításról
Előadó: Bobál István polgármester
5.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010-2014.évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve,
valamint 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve
Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző
6.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 3/2009.(II.17.)sz. rendelet
visszavonásáról
Előadó: Bobál István polgármester
7.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz 2010. évi hatósági árának megállapításáról
Előadó: Bobál István polgármester
8.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A 2010. évi közüzemi csatornamű használatára fizetendő hatósági ár megállapítása
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Előadó: Bobál István polgármester
9.) Szerződések felülvizsgálata
a.) Háziorvos
b.) Gyermekorvos
Előadó: Bobál István polgármester
10.) Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőr pályázatára
Előadó: Bobál István polgármester
11.) AVEHevesi Városfenntartó Kft. szolgáltatási szerződése hulladékszállítási közszolgáltatásra
2010. évre
Előadó: Bobál István polgármester
12.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 17/2004.(XII.8.) sz sz. rendelet módosításáról
Előadó: Bobál István polgármester
13.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A mezei őrszolgálatról szóló 6/2007.(XII.19.)sz. rendelet visszavonásáról
Előadó: Bobál István polgármester
14.) Közfoglalkoztatási Terv elfogadása
Előadó: Bobál István polgármester
15.) Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata karácsonyi
ajándékcsomagra
Előadó: Bobál István polgármester
16.) Ipoly Írisz Kft megbízása tanácsadói közreműködésre
Előadó: Bobál István polgármester
17.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2000. (IX.26)sz. rendelet módosításáról
Előadó: Bobál István polgármester
18.)Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
19.) Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
20.) Hévízgyörk Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Bobál István polgármester
21.)Geiger András utcaelnevezés kérelme
Előadó: Bobál István polgármester
22.)Gyepmesteri szolgálatra árajánlat
Előadó: Bobál István polgármester
23.) Egyebek
Zárt ülés: - Önkormányzati hatósági ügy
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Csoma István: Javaslom, hogy a 7. és 8. napirendi pontot tárgyaljuk először.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1.) .) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz 2010. évi hatósági árának megállapításáról
Ritecz György Galgamenti Viziközmű Kft. ügyv.igazgatója: ismerteti az előterjesztést.
Csoma István: Javaslom elfogadásra a rendelet-tervezetet.
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2009. (XII.16.) sz. rendelete
A VÍZDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.sz. tv. módosításáról szóló 1993.évi
CIV.sz. tv. 10.§.(1)bek. alapján a Galga menti önkormányzatok közös tulajdonában és a
Galgamenti Viziközmű Kft. üzemeltetésében lévő közüzemi vízműből szolgáltatott víz díját a
képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
1.§.
A vízfogyasztók által fizetendő tényleges díjak:
- lakossági vízdíj :
6 m3 /2 hó mennyiségig
210 Ft/m3 + ÁFA
6 m3 /2 hó mennyiség felett
262 Ft/m3 + ÁFA
- közületi vízdíj:
336 Ft/m3 + ÁFA
2.§.
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2009.(I.28.)sz. rendelet.
Bobál István sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A 2010. évi közüzemi csatornamű használatára fizetendő hatósági ár megállapítása
Csoma István: Amortizációs költség nem lett beépítve, az inflációval van növelve az ezévi
csatornadíj. Javaslom elfogadásra.
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2009.(XII.16.) sz.rendelete
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATI DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.sz. tv. módosításáról szóló 1993.évi
CIV.sz. tv. 10.§.(1)bek. alapján alapján a Galga menti önkormányzatok közös tulajdonában
és a Galgamenti Viziközmű Kft. üzemeltetésében lévő csatornamű használati díját a
képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg 2010. január 1-jétől.:
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1.§.
Csatorna díjak:
- lakossági csatornadíj :
- közületi csatornadíj:
Ürítési díjak:
egységesen:

202Ft/m3+ ÁFA
271Ft/m3+ ÁFA
500 + ÁFA Ft/m3

2.§.
E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2009.(I.28.) sz. rendelet.
Bobál István sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

3.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
Bobál István: November 29-én közmeghallgatást tartottunk. A mai napon megtörtént a Béke u.
nyomásfokozó épület átadása. 2010. nyarától az ott lakóknak nem lesz víznyomási problémája.
Kötelezettségvállalás: német testvérvárosnak az ajándékozás és látogatás 151.060.-Ft, fénymásológép
vásárlása iskolába 205.125.-Ft, ÖNYE 30eFt az ötéves évfordulóra, Asszonykórus 40 éves évfordulóra
178.365.-ft, iskola tornaterembe 52eFt-ért szőnyegvásárlás.
4.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetési koncepciója

Bobál István: 2010-ben feszítettebb gazdálkodást kell folytatnunk, a kötelező feladatokra
fókuszálunk, amíg nem folyik be a telkekből árbevétel. Az elkezdett beruházások önrész
finanszírozását meg kell, hogy tegyük. A PEB ülésen részletesen megtárgyaltuk.
Benkó László: A PEB 5 igen szavazattal javasolja elfogadni az előterjesztést.
ifj. Pető Ferenc képviselő megkérkezik az ülésre, a Képviselő-testület létszáma 11 főre
módosult.
Bobál István: A telkek értékesítésén kívül nem rosszabb a helyzet. A törvényben elfogadott
normatívák csökkenésén kívül az egyéb törvényi bevételeink nem kevesebbek, mint előző
évben.
Dr. Sápi Attila:Nem említette polgármester úr, hogy rendkívüli ülésen a folyószámla
hitelkeret összegét megemeltük. Nem pozitív lépés, nem azt mutatja, hogy pénzügyeink
szilárd lábakon állnának. Likvidhitel keretösszeg felemelése ahhoz volt szükség, hogy az
önkormányzat stabilan tudjon tovább működni, így tudunk bizonyos számlákat kiegyenlíteni?
Gólyáné Dudás Edit: Igen.
Bobál István:Nem így van. Nem a működési költségeinket kellett finanszírozni, azért, mert
olyan pályázatokat nyertünk el, melyeket elő kellett finanszírozni, pl. temetőpályázat, Erdély
u.. Az sem biztos, hogy használni fogjuk ezt a 10Mft többlet likvidhitelt, csak előre
készültünk.
Gólyáné Dudás Edit: 2009.évi költségvetésünk bevételi oldalról 180Mft-os betervezett
bevétel nem folyt be, nincs is probléma, ha befolyik a betervezett bevétel.
Dr. Sápi Attila: A kötvénykibocsátást ezért hoztuk létre annak idején, hogy a likvidhitelmegoldást ki tudjuk küszöbölni, és most van kötvénykibocsátásunk, hitelvisszafizetési
kötelezettség, és likvidhitel. Súlyos helyzetnek érzem.
Bobál István: Igen, nehéznek értékelem a helyzetet, de mikor sorra dőlnek be vállalkozások,
elbocsátások vannak, mi úgy tudjuk kezelni, hogy van kötvénykibocsátásunk, közben a
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vagyonunk nől, 60Mft-ot a vagyonnövekedésre költöttünk el. 150Mft-os állományunk van
még a banknál. Keveset költöttünk el abból a pénzből, amit felvettünk. Telkek értékesítésénél
tudjuk realizálni. Ha nem sikerül eladni a telkeket, akkor szigorú gazdálkodással csak a
kötelező feladatokat látjuk el a faluban.
Dr. Sápi Attila: Még nem sikerült eladni a telkeket és nincsenek ott házak, ez a problémánk.
180Mft hiányzik. Ez komoly összeg. Kötvénykibocsátáskor én nem szavaztam meg ilyenre
számítva. Azt mondtam, olyan beruházásra kell költeni a pénzt, olyan csirkefarmot kell
létrehozni, ami arany tojást tyúkokkal lesz tele. Fontos beruházások is történtek, de sajnos
egyik pályázat sem jelent bevételt. A költségvetés mínuszos, egy évben több pénzt költ el
Hévízgyörk, mint amennyi állami bevételeink jelentenek. Nem látom a biztos pénzügyi
forrást.
Bobál István: Óvatosságra intő mondatok ezek, de nincs javaslat. Nincs elveszítve a
telekértékesítés, sem az elképzelt beruházás, amit megfogalmaztunk. Működőképesek
vagyunk. Optimista vagyok, amit eddig javasoltam, és a testület elfogadott, abból semmi nem
veszett el.
Csoma István: 2006-ban megálmodtuk a nyárfás-ingatlanokat, a válságnak még a szele sem
volt itt. 80Mft költséggel létre tudunk hozni 180Mft-os művet, az termelő beruházásnak
indult. Lesz nehéz év, amit át kell hidalni, de ez vagyoni tőke.
Dr. Sápi Attila: Polgármester úr említette annak idején, hogy 3 lábon állunk, energiafű,
laktanya, nyárfás-telkek. Ezek a lábak most nem biztosak. Fontosak a beruházások, de ezeket
hitelből finanszíroztuk és kamatostul kell visszafizetni.
Bobál István: Egyik sem lefutott dolog, energiafű: terület megszerzése hosszú idő, elindultak
a szerződések előkészítése. Laktanya: honvédelmi miniszter 2007-ben nyilatkozta, hogy nem
látja akadályát a terület átadását. Sajnos a mai kormányzatnál 3-5 havonta vannak leváltások,
ezért az ügyek nem mennek, ezért nem a hévízgyörki polgármester a felelős. Nem mondtuk
le róla, az ügyek jó irányba folynak. Beruházások hitelből: ez csak azért igaz, mert a Nyárfás
telkek értékesítése így történt.
Fercsik Tibor: Osztom Dr. Sápi Attila aggodalmát, de pontosítok: ezek a beruházások,
kétségtelen, hogy az önrészét a kötvénykibocsátásból fedeztük, de itt pl. a 100.-Ft-ért 20ft-ot
kell fizetni a kötvényből. Nem teljesen mondanám, hogy a beruházás hitelből van.
Dr. Sápi Attila:A bank nem lesz olyan türelmes, hogy kivárja, hogy teljes mértékig
kifussanak, kérni fogja a törlesztőrészletet, amire szüksége van.
Bobál István: 2006-ig az önkormányzat minden vagyonát eladta. Mi felelősséggel
gondolkodunk. 2010. őszén el kell kezdeni az első törlesztést. Biztonságot kell teremteni
2010-ben, hogy a visszafizetés miatt ne fájjon a feje az önkormányzatnak.
Ifj.Pető Ferenc:Ön szerint nincs nagy baj. Amit oda beterveztünk, már elköltöttük, azért van
aggodalom, vagyonunk van, de pénzünk nincs.
Bobál István: Az a nyugodt gazda, akinek van birtoka. 2006-ra minden vagyon eladott az
önkormányzat, áron alul értékesített. Mi nem eladni akarunk, hanem venni. Minden működik
biztonságban. Legyen vagyonunk, vagyonunk után lesz tőkénk.
Szovics Mihály: Érintett vagyok: hogy minden el lett adva Hévízgyörkön. Nemes szándék
volt, hogy el legyen adva, pl óvóda. Ha van vagyon, de milyen áron, lásd hitel, az
elgondolkodtató. Telkek: azt mondtam, hogy a hévízgyörkiek ki lettek zárva a vásárlásból a
magas összeg miatt.
Bobál István: Meg volt hirdetve a lakosság részére, le volt árazva részükre.
Bazan Tibor: Nem látom a 180Mft bevételt megalapozottnak 2010-ben sem. Ha marad a
válság, nem tudjuk eladni 2010-ben sem.
Bobál István: December 31-ig szerződés köt bennünket, december 20-án jön a társaság,
elmondja javaslatát.
Dr. Sápi Attila: Az adósságrendezési törvényt szeretném átnyújtani polgármester úrnak
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tanulmányozásra.
Bobál István: Ennek tanulmányozása már megtörtént.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
154/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010.évi költségvetés tervezetét a következő
rendes testületi ülésre készítse le. A költségvetés tervezése során minden intézménynél törekedni kell a
takarékosságra.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
5.) Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
155/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
Hévízgyörk helyi Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított
– 1992.évi XXXVIII.tv.79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának
háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2009.évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az 5/2009.(III.14.)sz.
költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2009.évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedévi alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2009.évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
eFt
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2009.háromnegyedévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások
554.356
826.851
366.224
44%
főösszege
Bevételek
554.356
826.851
545.925
66%
főösszege
3. Az önkormányzat 2009.évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az háromnegyedévi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1.sz. táblázat bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A forrásonként bemutatott bevételeket
címenként, feladatonként a 2.sz. táblázat taglalja.

7
Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak háromnegyedévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
eFt
Előirányzat megnevezése
Eredeti
Módosított
2009.háromnegyedévi Teljesítés
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Intézm.működési bevételek
87.103
92.770
48.340
52%
Önkorm.sajátos műk.bevét.
148.756
148.756
117.086
79%
Felhalm.és tőke jell.bevét.
0
0
0
Támogatások, tám. ért. bev.
138.169
145.470
120.756
83%
Támogat.
kölcsönök
328
328
215
66%
visszatérülése
Önk. Sajátos felhalm. Bev.
180.000
180.000
0
0
Hitelfelvétel államházt. Kív.
0
0
0
0
pénzforg.nélk.bev.
0
259.527
259.528
100%
4.Az önkormányzat 2009.évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- háromnegyedévi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
a 3.sz.táblázat kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009.háromnegyedévi teljesítését
a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
eFt
Előirányzat megnevezése
Eredeti
Módosított
2009.háromnegyedévi Teljesítés
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Működési kiadások össz.
413.946
675.331
302.230
45%
Ebből:
169.835
174.365
125.756
72%
- Személyi jell. Kiadások
munkaadókat
51.481
53.421
36.301
68%
terh.járulékok
- dologi jell.kiadások és
167.835
186.128
117.603
63%
egyéb folyó kiadások
- Támogatás ért.műk. kiad.
2.810
2.910
2.589
89%
*Államházt. kívüli műk.
11.820
15.093
10.632
70%
célú pénzeszk. átadás
Társadalom és szocpol. jutt.
7.165
11.030
8.063
73%
Tám.kölcsön nyujtása,törl.
120
536
447%
Hitelek törlesztése
1.000
1000
750
75%
Tartalékok
2.000
231.264
A Képviselő-testület a működési kiadások alakulását címenkénti, feladatonkénti bontásban, kiemelt
előirányzatonként a 4.sz. táblázat szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásainak háromnegyedévi teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el.:
eFt
Előirányzat megnevezése
Eredeti
Módosított
2009.háromnegyedévi Telj.alakulása
előirányzat
előirányzat
teljesítés
%
Felhalm.célú pe.átadás
9.980
28.040
23.514
84%
Intézm.beruházási
130.430
123.480
40.480
33%
kiadások
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5.sz. táblázat szerint
hagyja jóvá.
A tartalék összegének alakulása
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7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék-keret alakulását az alábbiak szerint fogadja el:
eFt
Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Céltartalék
Általános tartalék

Módosított előirányzat
0
2.000

228.424
2.840

Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
6.) Előterjesztés előirányzat módosításról

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
156/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előirányzatmódosításról szóló
előterjesztést, és az alábbiakról dönt:

1, Az igazgatási szakfeladaton belül a beruházási kiadásokról a beruházási célú pénzeszköz
átadások közé kerüljön átcsoportosításra 18.060 eFt, ami változatlanul közmű megépítését
szolgálja. Szintén a beruházási kiadások közül a dologi kiadások közé kerüljön át a
pénzeszköz átadást terhelő ÁFA 4107 eFt értékben.
2. Az igazgatási szakfeladaton :
- Pályázaton nyert környezetvédelmi program készítésére fordítható 700.000.- Ft-ot a
célnak
megfelelően, beruházási kiadások előirányzatára kell biztosítani.
- A „Hévízgyörki Nyár „ rendezvénysorozat bevételét a rendezvényekkel kapcsolatos
dologi kiadásokra szükséges előirányozni 3.788 eFt értékben.
- Az Európai Uniótól nyert 1.229.000._ Ft –ból 750 eFt-ot reprezentációs költségre és
autóbusz költségre, 479 eFt-ot az általános tartalék növelésére javasolok fordítani.
- A Közbeszerzési eljárás során az „Ajánlattételi dokumentáció” bevételéből és az APEH
által visszautalt ÁFA bevételből – 1330 eFt, illetve 519 eFt – a kötvény-kamat kiadás
előirányzatát szükséges megnövelni.
- A „Csapadékvíz” pályázatra kapott 12.591 Eft előleg a beruházás kiadásaira biztosítson
forrást.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
7.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010-2014.évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai
terve, valamint 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve

Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bobál István: Belső ellenőrzési terv és stratégiai terv elkészült. Javaslom elfogadásra.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
157/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat
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2010-2014.évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint 2010. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervét.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
8.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 3/2009.(II.17.)sz. rendelet
visszavonásáról
Benkó László: PEB megtárgyalta, egyhangúlag javasolja a rendelet visszavonását 2010. január 1jétől.
Bobál István: Van olyan elképzelés a testület tagjai között, miután nem történt tiszteletdíj felvétel
2006-tól, hoztunk olyan elképzelést, hogy ebből a pénzből maradandót alkotnak a településen.
Szovics Mihály: Hajdú Éva azt kérte, hogy legyen ez elkülönítve.
Hajdú Éva: Ciklus végén nevezzük meg azt, hogy mit fogunk létrehozni ebből a pénzből. Hárman
választották azt, hogy felveszik az összeget.
Fercsik Tibor: 2007-2008-ban nem volt ilyen rendeletünk, valaki felvetette 2009-ben, a többség
elfogadta. Az összeg csak 2009-re szólhat.
Csoma István: A maradandó alkotással kapcsolatosan: Jövő évben valószínűleg a kötelező
feladatokat fogjuk ellátni, úgy gondolom ennek most nincs aktualitása. Akkor térjünk vissza, amikor a
telkek értékesítése megtörtént.
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja:

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2009.(XII.16.) számú rendelete
A települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 3/2009.( II.17.)sz.
rendelet visszavonásáról
1.§.
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 3/2009.( II.17.)sz. A
települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló rendeletét 2010. január 1jétől hatályon kívül helyezi.
2.§.
Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
Bobál István sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
Polgármester
Jegyző
Kovácsné Toldi Ildikó képviselő távozik az ülésről, a képviselő-testület létszáma 10 főre
módosult.
9.) Szerződések felülvizsgálata
Bobál István: A házi és gyermekorvos megkeresett bennünket, hogy csütörtökön du.
természetgyógyász rendelést tartani a rendelőben. A gyermekorvos pedig szeretne homeopátiás
rendelést tartani keddenként és szombatonként gyermekorvosi rendelést. Magam részéről támogatom.
Benkó László: PEB ülésen 5 igen szavazattal javasoltuk elfogadásra az előterjesztést.
Dr. Sápi Attila: Tudományos szkeptikus társaság tagjaként elmondom: szakmai folyóiratokban
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szerepel, hogy a placebónál nincs pozitívabb hatása.
Pintér Tiborné: Eldöntik az emberek, ki miben hisz, de adjuk meg a lehetőséget.

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
158/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő testülete ((képviseletében: Bobál István
polgármester székhely: Hévízgyörk Kossuth L. u. 124.) mint megbízó, másrészről Dr. Hanák
Egészségügyi Kft (képviseletében: Dr Hanák Klára háziorvos székhely: 2192 Kossuth L. u. 123.; eng.
sz: 3434-2/1998.) mint vállalkozó között a 1998. február.23-án kötött háziorvosi ellátást érintő
szerződést az alábbiak szerint módosítja:
1. A hivatkozott szerződés 9). bekezdése az alábbiakkal egészül ki
9). pont (8). Bekezdés:
Dr. Hanák Klára háziorvos akupunktúrás magánorvosi rendelés folytatását bonyolíthatja a
jelenlegi háziorvosi rendelő helységében az alábbi időpontban:
Akupunktúrás magánrendelés tervezett ideje: csütörtök
17-19 óráig.
2. A hivatkozott szerződés további pontjai változatlanul maradnak.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pénzügyi vezető
Hajdu Tünde igazgatási előadó
Határidő: azonnal

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
159/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ((képviseletében: Bobál István
polgármester székhely: Hévízgyörk Kossuth L. u. 124.) mint megbízó, másrészről Galga-Medic
Orvosi Bt (képviseletében: Dr Majoros Valéria gyermekorvos székhely: 2192 Kossuth L. u. 123.; eng.
sz: 972/1994) mint vállalkozó között a 1994. augusztus 1.-én kötött gyermekorvosi ellátást érintő
szerződést az alábbiak szerint módosítja:
3. A hivatkozott szerződés 5). bekezdése ”A megbízás teljesítésének feltételei” kiegészül
5). Pont (11) bekezdés
Dr. Majoros Valéria házi gyermekorvos, gyermek-magánorvosi és homeopátiás magánorvosi
rendelés folytatását bonyolíthatja a jelenlegi gyermekorvosi rendelő helységében az alábbi
időpontokban:
Gyermekorvosi magánrendelés tervezett ideje: szombat
10-12 óráig
Homeopátiás magánrendelés tervezett ideje:
kedd
16-18 óráig.
4. A hivatkozott szerződés további pontjai változatlanul maradnak.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pénzügyi vezető
Hajdu Tünde igazgatási előadó
Határidő: azonnal
10.) Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőr pályázatára

Bobál István: A településőrök bérét és juttatásait támogatásként az állam költségvetése
biztosítja. Éves szerződést lehet kötni, meg lehet pályázni. A mezőőr feladata nem
önkormányzati feladat, költsége 3Mft évente, kiadásainkat csökkenteni kell, településőrre
pályázni lehet. Javaslom alkalmazzunk településőröket 2010-re próbaképpen, ha beválik,
akkor tovább. 2 embert lehet alkalmazni. A mezőőröket 2010. január 1-jétől javasolni fogom,
hogy szüntessük meg.
Pintér Tiborné: Szakképesítés mit takar?

11
Lukesné Csábi Ágnes: IRM rendeletben van felsorolva kb.20 képesítés, amelyek alkalmasak
az állás betöltésére, pl. biztonsági őr, parkolóőr stb. Elsősorban azoknak a jelentkezését
várjuk, akiknek már van ilyen képesítése. Ha nincs, akkor 3 hónapon belül be kell őket
iskolázni, a költségét kell vállalni, kb.120eFt.
Szovics Mihály: 8 általános elég ehhez. Pályáztatni kell, ne önjelölt legyen.
Fercsik Tibor: Az állam minden községnek biztosítja ezt?
Lukesné Csábi Ágnes: Bármelyik önkormányzat letöltheti a pályázati adatlapokat. Célszerű
minél előbb beadni.
Bobál István: Azokat a munkákat végeznék, pl. Béke utcánál piac, helypénz beszedése.
Bazan Tibor: A kormány porig rombolta a rendőri állomány anyagi erkölcsi és társadalmi
megbecsültségét. A településőri szolgálat pótcselekvés. A kormány erre szánt összeget
odaadhatná a rendőrségnek. Gondolkozzunk, hogyan lehetne a faluban helyben élő körzeti
megbízottat tartani.
Bobál István: Támogatom ezt, próbáljunk majd kialakítani 1-2 szolgálati lakást, ahova
tudunk ilyen embereket elhelyezni. Addig is ezt a településőrséget próbáljuk meg.
Szovics Mihály:Öreg iskolában nincs lehetőség?
Bobál István: Ki lehet alakítani ott is, ha megszűnik az oktatás.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
160/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
1. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Hévízgyörk Község Önkormányzat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által
közzétett a közrend és közbiztonság erősítése érdekében közterület-felügyelőket nem
foglalkoztató önkormányzatok részére kiírt felhívásra, 2 fő településőrre a pályázatát
benyújtsa.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Támogatási megállapodás 2.
pontja szerinti támogatási formát fogadja el.
3. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a határozat 2. pontjában elfogadott támogatási formát tartalmazó Támogatási
megállapodás aláírására és ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtására.
4. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2 fő alkalmazásra kerülő településőrt amennyiben nem rendelkezik a 26/2008.
(XII. 20.) IRM rendeletben meghatározott szakképesítéssel akkor a képzésre beiskolázza.
5. A beiskolázáshoz szükséges előirányzatot az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében
betervezi.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pénzügyi előadó
Hajdu Tünde igazgatási előadó
Határidő: azonnal
11.) AVE Hevesi Városfenntartó
közszolgáltatásra 2010. évre

Kft.

szolgáltatási

szerződése

hulladékszállítási

Bobál István: Az É-K-P-Megyei Hulladék Társulási lerakó még nem készült el Gödöllő
határában. Az AVE hevesi Városfenntartó kft-vel kötnénk egy 2010. évre vonatkozó
szerződést, azzal a különbséggel, hogy a szolgáltató a lakossággal közvetlen válna
kapcsolatba, velük kötne szerződést. Köztisztasági rendeletünket módosítani kell a díjak miatt
és a szerződéskötések vonatkozásában.
Benkó László: PEB megtárgyalta és javasolja elfogadni az AVE Kft-vel kötendő
hulladékszállítási szerződést és a köztisztasági rendelet módosítását.

12
Szovics Mihály:
Sajnos megszűnik a 70 év feletti egyedülállóknak az ingyenes
szemétszállítás. Ezt majd méltányosság alapon fogjuk tudni gyakorolni.
Bobál István: Ez a gesztus azért tudott működni, mert az önkormányzat fizette az összes
szállítási díjat, a 70 év felettieknek nem karácsonykor adtunk pénzösszeget, hanem a
szemétszállítási díjakat fizettük ki. Ebbe a konstrukcióba nem szabad belevenni ezt, de nem
fogunk elfeledkezni a 70 éven feletti egyedülállókról.
Hajdú Éva: A cég vállalja az évi lomtalanítást. Bele lehet foglalni a szerződésbe az évi egy
alkalommal történő veszélyes hulladék begyűjtését?
Bobál István: A cég a telepén befogadja. Ha a települések megoldják, hogy a veszélyes
hulladékot begyűjtik, akkor ők befogadják. Találnunk kell egy olyan területet, ahol ezeket
gyűjtik. Az AVE a lomtalanítás mellett lombtalanítást is csinál.
Bazan Tibor: 2009-ben mennyibe került az önkormányzatnak a szemétszállítás? Áremelést
látok a 2009-es évhez képest.
Bobál István: A szolgáltatásba belevettük a csekkekkel való foglalkozást, a 60 l-es
edényzetnél és a 120 l edényzetnél nem volt arányos az ármegállapítás. Most 0 szaldós lesz a
szemétszállításunk, csak a saját intézményeinkben kell kifizetni a díjat.
Bazan Tibor: Tehát nem lesz 0 szaldós 2010-ben. Ármegállapítás hogyan lesz, a szolgáltató
fogja, vagy az önkormányzat jóváhagyása szükséges?
Bobál István: 2010-ben az intézmények díjával fog emelkedni, de 0 szaldós lesz, mert egy
ember bérét megtakarítjuk. A Zöld Hídnak 106 önkormányzat a tulajdonosa, csak
közgyűlésen tudnak árat megállapítani. Közbeszerzéssel pedig meg tudjuk szerezni a
legkedvezőbb beszállítót. Mindig az önkormányzat állapítja meg a díjakat, a lakosság fizeti.
Bazan Tibor: Nem lehet, hogy jövőre olyan díjat állapítanak meg, ami ugyanaz lesz, mint az
É-K-P-N megyei társulásnál?
Bobál István: Nem, mert alacsonyabbak a díjak, beszállítással 18.800.-Ft, és 24eFt lenne a
mostani állás szerint. Erre az évre van biztos árunk.
Csoma István: A szerződés hatálya 2010. december 31-ig szól, vagy ameddig meg nem
nyílik az ökörvölgyi lerakóállomás? Galga völgyében van kialakulóba olyan szervezet, aki
próbálkozik az árakat leszorítani, kik ennek a tagjai?
Bobál István: A Zöld könyvben van leírva az ár, amit Gémesi György küldött szét. Abban le
van írva, hogy 24-28eFt lesz a várható 120 l-es edény díja. A szerződés 2010-ig marad
életben, amikor megnyílik Kerepes-Ökörvölgy, az a módosítás lesz benne, hogy onnantól
kezdve, odahordják a szemetet ugyanilyen áron.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, Hajdú Éva módosításával együtt, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékszállítási közszolgáltatásra
Szolgáltatási Szerződést köt az AVE Hevesi Városfenntartó Kft-vel (3360 Heves, Károlyi M.u.15.).

A képviselő-testület kiegészíti a szerződéstervezetet az alábbiakkal:
- Évi egy alkalommal a veszélyes hulladék elszállításra kerüljön.
- Évi egy alkalommal legyen lombtalanítás.
A szolgáltatási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
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12.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 17/2004.(XII.8.) sz sz. rendelet módosításáról
Lukesné Csábi Ágnes: A rendeletbe azokat a módosításokat írtuk bele, az AVE szerződést a testület
elfogadta, a rendeletbe ezt bele kell foglalni, szolgáltató és tulajdonos kötelességeit, árakat. Az
önkormányzat adatot szolgáltat az AVE felé, annak alapján fog számlázni az AVE.
Bobál István: Aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2009.(XII.16.)sz. rendelete
a 17/2004.(XII.8).sz. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló rendelet
módosítása
1.§.
A rendelet 14.§.(1)-(2). Bekezdései törlésre kerülnek és helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) A szolgáltató által begyűjtött hulladék lerakása és ártalmatlanítása 2009. július 16-tól az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jelenleg még épülő
hulladéklerakója megnyitásáig a SZUHA Kft. üzemeltetésében lévő, megfelelő engedélyekkel
rendelkező Jobbágyi hulladéklerakó (Jobbágyi külterület 067/26., 076., 077/82. 077/84. 077/85.,
077/86. 077/87., 078/2.hrsz.) telepen szerződéses keretek között történik.
2.§.
A Rendelet 15.(1) bekezdése törlésre kerül, és helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén az AVE Hevesi Városfenntartó Kft (Szolgáltató) végzi a
települési hulladék összegyűjtését, elszállítását, elhelyezését.
3.§
A 16.§.(1)-(6) bekezdései törlésre kerülnek és helyére az alábbi bekezdések lépnek:
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról
gondoskodni.
(2) Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a.) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a veszélyeshulladék-gyűjtési napokon az önkormányzattal a
veszélyes hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására szerződött vállalkozónak átadja.
b.) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd hulladékot –
különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja,
c.) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja
át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
d.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és
a közbiztonságot ne zavarja,
e.) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen hulladékot ne bocsásson ki.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a tulajdonos változás vagy
egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie
az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék mennyiségének becslése és a szükséges
edényzet űrtartalma meghatározása érdekében:
a./ az ingatlanon lakók (állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezők) számát,
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b./ nem rendszeres szilárd hulladék esetében a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét,
c./ nem lakóingatlan esetében az elszállítandó hulladék egy ürítésre vonatkozó nagyságát.
4.§.
A rendelet 17.§. (1)-(11). Bekezdései törlésre kerülnek és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1) Mindazon köztisztasági szolgáltatások díjainak megállapítására, amelyekre jelen önkormányzati
rendelet kötelező igénybe vételt előír – helyi árhatósági jogkörében – a helyi önkormányzati
képviselő-testület jogosult.
(2) A szemétszállítási díj összegét a 2.sz.melléklet tartalmaza.
(3) A Szolgáltató vállalja:

a) Hévízgyörk község közigazgatási területén a kommunális hulladékszállítási
szolgáltatás elvégzését az ajánlatában megfogalmazottak szerint a mellékletben
szereplő díjtételek alapján, melyet az önkormányzat képviselőtestülete rendelettel
elfogadott.
b) A szolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
c) Zárt rendszerű, kifejezetten erre a célra rendszeresített célgépekkel, ünnepnapra
való tekintet nélkül heti rendszerességgel csütörtöki és pénteki napon történő
hulladékgyűjtést,
d) Igény szerinti alkalommal – előre egyeztetett időpontban - történő lomtalanítás
elvégzését, mely szolgáltatásért csak a hulladékkezelési díjat számolja fel.
e) A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében megfelelő létszámú és képzettségű
szakember alkalmazását,
f) A szolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítése érdekében a szükséges
beruházások, karbantartások elvégzését,
g) A szolgáltatási területen működő vállalkozásokkal történő szerződéskötéseket, a
tevékenységük során keletkező kommunális hulladék kezelésére és
ártalmatlanítására vonatkozóan,
h) A szolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól a települési önkormányzat
képviselőtestületének történő tájékoztatását,
i) A szolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és a
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
j) a szolgáltatást igénybevevők felé történő számla kibocsátását,
k) a szolgáltatásért fizetendő díj negyedéves rendszerességgel történő beszedését.
l) A hulladékgyűjtő zsákot 2010. január 1-jétől az AVE árusítja a lakosság részére.
5.§.
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben
szokásos módon.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

Bobál István sk.
Polgármester
2.sz. melléklet
2010. január 1-jétől

Kukatérfogat
(edényzet,
zsáktérfogat)

Fizetendő összeg ingatlanonként
teljes évre

Negyedéves díj ingatlanonként

60 literes

Bruttó 10.000.-Ft

Bruttó 2.500.-Ft

120 literes

Bruttó 18.800.-Ft

Bruttó 4.700.-Ft
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240 literes

Bruttó 37.600.-Ft

Bruttó 9.400.-Ft

Önkormányzati hulladékgyűjtő zsák ára: 375.-Ft/db.
Fenti árak tartalmazzák az ÁFA összegét is.
13.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A mezei őrszolgálatról szóló 6/2007.(XII.19.)sz. rendelet visszavonásáról
Bobál István: Javaslom, hogy szüntessük meg a mezőőri szolgálatról szóló rendeletet, mivel a
mezőőrök helyébe lép a településőrség.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2009.(XII.16.) számú rendelete
A mezei őrszolgálatról szóló 16/2007.(XII.19.) sz. rendelet visszavonásáról
1.§.
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2007.(XII.19.) sz. A
mezei őrszolgálatról szóló rendeletét 2010. január 1-jétől hatályon kívül helyezi.
2.§.
Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
Bobál István sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
Polgármester

Jegyző

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mezei őrszolgálatot
2009.dec. 31-vel megszünteti.
A mezőőri feladatok ellátása nem önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat. A munkáltató
önkormányzat korábbi költségvetési forrásai lehetővé tették, hogy az önkormányzat mezőőri
munkakörben munkavállalókat foglalkoztasson. A gazdasági világválság és a magyar gazdasági
helyzet az önkormányzatok részéről is komoly anyagi lemondást követel meg, ami azt eredményezi,
hogy a munkáltató erőforrásai jelentősen csökkentek, a mezőőri feladat ellátására a 2010. évi
költségvetésben nem tud az önkormányzat forrást biztosítani. Hévízgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a fenti okokból kellett döntenie a mezőőri feladatok és mezőőri munkakörök
megszüntetéséről.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Bányánszkiné Tóth Erika pü.ea.
Határidő: azonnal
14.) Közfoglalkoztatási Terv elfogadása

Lukesné Csábi Ágnes: A szociális törvény alapján kötelező közfoglalkoztatási tervet
készíteni. A Szociális Kerekasztal és a Gödöllői Munkaügyi Központ is véleményezte,
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mindkét szervezet javasolja elfogadásra. PEB is megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Csoma István: A krízisalap érinti az önkormányzatunkat?
Lukesné Csábi Ágnes: Törvény alapján minden állampolgár igénybe veheti a törvényben
foglalt lehetőségek alapján. Hévízgyörkön is voltak, akik kérték, az iratokat a hivatalnak kell
továbbítani a krízisalap részére.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
163/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat
2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
15.) Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata karácsonyi ajándékcsomagra

Pintér Tiborné: A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra az
előterjesztést.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
164/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2009-ben
születettek részére és a Petőfi Ált. Iskola felsőtagozatos tanulóinak összesen 200.000.-Ft
értékben karácsonyi ajándékcsomagot állapít meg.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Bankóné Nagy Erzsébet ig.ea.
Határidő: azonnal
16.) Ipoly Írisz Kft megbízása tanácsadói közreműködésre

Bobál István: A Proventura Duo Bt-nek sajnos nincs elég kapacitásuk, nem tudták elkészíteni
a pályázatot. Megkérdeztem egy gödöllői céget, volt esélyünk, elnyertünk 13Mft vissza nem
térítendő támogatást, 3 évig kell beépítenünk ebbe a projektbe. Az önerő az áfa. Ezzel a
céggel nem kötöttem szerződést akkor, most viszont tanácsadói, és a pályázatot kezelő
ügyeket intézne el a pályázat végéig.
Benkó László: A PEB megtárgyalta, javasolja elfogadásra.
Bazan Tibor: A határozati javaslatotban nem ez van. Ha ők írták a pályázatot, akkor
egészítsük ki azzal.
Bobál István: Aki egyetért a módosított előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
165/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Ipoly Írisz Kft-vel (2100
Gödöllő, Remsey Krt. 21., adószám: 14534913-2-13)megbízási szerződést köt az EMVA Vidéki
Örökség védelméhez kapcsolódó kérelemhez tanácsadási szolgáltatásra vonatkozóan.
Megbízási díj összege: nettó 920.000,- Ft.
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A szerződés tartalmazza a tájház pályázatírását is.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal
17.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009.(XII.16.)sz. rendelete,
A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2000. (IX.26)sz. rendelet módosításáról

Bobál István: Javaslom, hogy a temetőgondnok foglalkoztatását a januári ülésen tárgyaljuk
meg, most ezt a döntést ne hozzuk meg. A rendeletben döntsünk a sírhelyek megváltásának
emeléséről. Az egyik PEB tag azt kérte, hogy a sírhelyek feltérképezése 2010. I. negyedévéig
történjen meg.
Aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2009.(XII.16.)sz. rendelete
a 11/2000.(XI.26.).sz. A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet
módosítása
1.§.
A rendelet 18.§.(1) bekezdése az alábbiakra változik:
(1) Temetési helyek megváltási díjai:
1 férőhely:
7.000.-Ft
2 férőhely: 14.000.-Ft
3 férőhely: 21.000.-Ft
2.§.
A rendelet 18.§. (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Sírköves vállalkozók temető-belépési díja:
5.000.-Ft+ÁFA/alkalom
3.§.
Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben
szokásos módon.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
Bobál István sk.
jegyző
Polgármester
18.) Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Lukesné Csábi Ágnes: Az igazgató és az óvodavezető kérte, az alapító okiratban
tartalmaznia kell, mely SNI-s gyermeket lehet felvenni, kimaradt a beszédfogyatékos
gyermekek ellátása. Az OKB javasolja elfogadásra az alapító okiratok módosítását.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
166/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
1. Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szerve:
Petőfi Sándor Általános Iskola ellátandó közfeladatát felülvizsgálta és a Közoktatási törvény -1993.évi
LXXIX. törvény 121§ (1) bekezdés 28,29 pontja – alapján az Általános Iskola által a nevelő és
oktatási feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű tanulók körét pontosította . Ez alapján a Petőfi
Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 1. pontjában a közfeladat meghatározásnál az SNI-s
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tanulók esetében bekerült a beszédfogyatékos meghatározás is, valamint a közoktatási törvény
meghatározása szerint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, ill. a megismerő funkciók és a viselkedés
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd megfogalmazások is.
Illetve az Alapító okirat 8.1. pontjában az sni-s szakfeladatoknál is szerepel az sni.s gyeremekek
körének meghatározása.
2. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv alapító okiratának
módosítását a 2/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
2/b. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a jegyzőt az okiratok
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü.ea.
Határidő: azonnal
19.) Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
167/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
1 Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szerve:
Napköziotthonos Óvoda ellátandó közfeladatát felülvizsgálta és a Közoktatási törvény -1993.évi
LXXIX. törvény 121§ (1) bekezdés 28,29 pontja – alapján az Óvoda által a nevelő és oktatási
feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű tanulók körét pontosította . Ez alapján a Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának 1. pontjában a közfeladat meghatározásnál az SNI-s tanulók esetében
bekerült a beszédfogyatékos meghatározás is, valamint a közoktatási törvény meghatározása szerint a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd, ill. a megismerő funkciók és a viselkedés organikus okokra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd megfogalmazások is.
Illetve az Alapító okirat 8.1. pontjában az sni-s szakfeladatoknál is szerepel az sni-s gyeremekek
körének meghatározása.
2. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerv alapító okiratának
módosítását a 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, a jegyzőt az okiratok
Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü.ea..
Határidő: azonnal
20.) Hévízgyörk Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Kovácsné Toldi Ildikó képviselő visszaérkezik az ülésterembe, a Képviselő-testület
létszáma 11 főre módosul.
Lukesné Csábi Ágnes: 2007-ben elkészítettünk egy programot, a mellékelt táblázat
tartalmazza a helyzetelemzést, intézkedéseket, felelősöket. Az OKB kiegészítette 2-3
mondattal, és javasolja elfogadásra.
Kovácsné Toldi Ildikó: Javaslom kivenni az 5.oldalon: halmozottan hátrányos helyzetű
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tanulókról van szó, Pető intézetet ki kell húzni.
Bazan Tibor: Ki az a szakember, aki a vezetőnek tanácsot ad?
Lukesné Csábi Ágnes: A Prekog alkalmazásában áll. A Kovácsné Toldi Ildikó mint
iskolaigazgató, és mint OKB elnök javasolja, hogy a mondatot húzzuk ki, ha a testület
egyetért vele, nincs semmi probléma, lehet módosítani a programot.
Bobál István: Aki egyetért a módosított előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
168/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Hévízgyörk Község
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát.
Az Esélyegyenlőségi Programot az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatával kiegészíti.
A következő felülvizsgálat: 2011. november hó.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató
Határidő: azonnal
21.)Geiger András utcaelnevezés kérelme

Bobál István: Megkeresett bennünket Geiger András, a Galga-parton épített gazdasági
épületet, utcanevet és számot szeretne. A földrészletet nevezhetjük el, utcához nem tudjuk
csatolni, mert nem belterület.
Fercsik Tibor: Mi teendője van az önkormányzatnak?
Lukesné Csábi Ágnes: A lakcímnyilvántartásba fel kell vinni az adatot.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
169/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörk, 043. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú utat Galga part elnevezéssel látja el. Geiger András tulajdonában lévő
ingatlan a Galga part 048/2. hrsz. elnevezést kapja.
Felelős: Bobál István polgármester,
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Bankóné Nagy Erzsébet ig.ea.
Határidő: 2009. december 31.
22.)Gyepmesteri szolgálatra árajánlat
Bobál István: A törvény nem engedi a háziállatok mezőőrökkel való befogását.
Lukesné Csábi Ágnes: Kötelező feladat, a 98.évi XXVIII. Tv.48/a.§.(1) –(3)bek. alapján. Sipos
József vállalkozótól kaptunk árajánlatot, a környező települések elégedettek a munkájával.

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
170/2009. (XII. 15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2010. január 1-jétől Sipos
József (Vácszentlászló, Erdő u.75.) vállalkozóval megbízási szerződést köt gyepmesteri feladatok
ellátására.
A gyepmesteri szolgáltatás díja: 30.000.-Ft/hó összeg.
A megbízási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Bobál István polgármester,
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
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Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Kiss Edina ig.ea.
Határidő: 2009. december 31.

23.) Egyebek
Szovics Mihály: Temető szépen körbe lett kerítve, de az elhagyatott sírköveket egy helyre
kellene hordani.
Bobál István: A rendeletben szabályoztuk, hogy a sírkövesek belépesenként 5000.-Ft-ot
fizetnek, sírkőkészítéskor kötelesek a régit elvinni. A temetőgondnoknak kiadtuk, hogy
konténerekbe hordja bele az összeset.
Szovics Mihály: A betonnak jobb helye lett volna a padok alatt. Az 1 konténernek miért
kellett eltolható kapu.
Bobál István: A pályázatban benne volt. A padok alá nem teszünk betont. A ravatalozó előtt
megcsináljuk a teret jövőre. Azért lett ilyen magas a kerítés, mert a vállalkozók átdobálták a
veszélyes hulladékot stb. a konténerbe.
Szovics Mihály: Közérdekű: Dani Robiék sarokjánál nem bírnak a járdán végig menni, mert
megszűnt a járda, annyira benőtte a fű. Sok a kisgyerek, nem tudnak, csak az úton menni.
Bobál István: Közhasznú munkásokkal elvégeztetjük.
Bazan Tibor: Az Ady E-Szahara kisközben legyen korlát téve, mivel síkos az út.
Bobál István: El fogjuk végezni.
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok
minden lakosnak.
-kmfBobál István
Polgármester

Bazan Tibor
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Csoma István
jegyzőkönyvhitelesítő

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

