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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

megtartott  rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház  Házasságkötő helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Tóth Tibor polgármester 

  Bazan Tibor 

  Bobál István 

  Fercsik Tibor 

  Rajkó Gábor 

   Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

  

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 

 
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 főből  7 

fő megjelent.  Javaslom, hogy Dr. Sápi Attila és Rajkó Gábor legyen a jegyzőkönyvhitelesítő. 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

 
Napirendi pontok: 

 

1.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

3.) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

4.) 2011. évi belső ellenőrzési terv 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

5.) Nyárfás telkek m
2
 árának meghatározása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

6.) Együttműködési Megállapodás az Összefogás a Hévízgyörki Ifjúságért Egyesület és az 

Önkormányzat között 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

7.) Szolgáltatási szerződés hulladékszállítási közszolgáltatásra 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

8.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2010.(XII.15.) sz.  rendelet-

tervezete, A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 17/2004.(XII.8.) sz. rendelet módosítása 

Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

9.)  Bagi Önkormányzat levelet (Körforgalom) 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

10.) Inco Med Kft. kérelme – régi óvoda bérleti ügye 
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  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

11.) Ügyvédi szerződés megtárgyalása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

12.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa az Aszódi Kistérség Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálata 2010. évi működési hiánya finanszírozása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

13.) „Káposztáskertek” hasznosítása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

14.) Polgárőrség – együttműködési megállapodás Önkormányzattal 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

15.) Előterjesztés  Szennyvíztisztító telep 2010. évi bérleti díjának felhasználásáról 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

16.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(XII.15.)sz. rendelete, a 

Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007.(V.30.) számú 

rendeletének módosítása  

  Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

17.) Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

18.) 2011.évi kulturális Program megtárgyalása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

19.) Egyebek  

 

Tóth Tibor:Javaslom, hogy a 8. napirendi pont legyen a Csatlakozás a Mikrotérségű 

Tásuláshoz. Az Egyebekben javaslom: Bölcsődével kapcsolatos kérelem, Ősz u.lakosok 

kérelme, és a Gyümölcsös u.lakosok kérelme megtárgyalása. 

Fercsik Tibor:Javaslom, hogy az iskola és a polgárőrség ügyének tárgyalását vegyük előre a 

vendégek érintettsége miatt. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 

 

 

1.) Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása 

Rajkó Gábor: OKB megtárgyalta. Pénzügyi pluszköltséget nem ró az önkormányzatra. 

Javasoljuk elfogadásra. 

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

131/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja a Petőfi 

Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosítását, mely tartalmazza a nem 

szakrendszerű oktatás 5. és 6. évfolyamokon felmenő rendszerben történő megszüntetését a 

2011-2012-es tanévtől kezdődően. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 
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Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató 

Határidő: azonnal 
 

2.) 2011.évi kulturális Program megtárgyalása 

Rajkó Gábor: OKB megtárgyalta. A civil szervezetek megtették javaslataikat. Új dolog a 

horgásztónál horgászverseny. A Nyugdíjasklub májusban kistérségi nyugdíjasklub találkozót 

szeretne szervezni. Februárban magyar nótaest kerülne megszervezésre, az önkormányzatnak 

nem kerül pénzébe. Kérdés még  a Sport részéről, hogy a Fásy-mulató megrendezésekor az 

önkormányzattól nem kér a Sportkör, de mivel az önkormányzat tulajdona ez a terület, 

járuljon hozzá a testület, hogy ezt a rendezvényt ott meg lehessen tartani. Kartal Tv is 

bejelentkezett az ülések közvetítésére, kb. a dupláját küldte, így azt mondtuk, hogy a Galga tv 

közvetítse az üléseket, míg a költségvetést el nem fogadjuk.  Ha nem tudunk rá pénzt 

biztosítani, akkor az addigi felvételt kifizetjük.  A Falunapra a többség a június 25. dátumot 

javasolta és a Sportpályát. Szovics Mihály javasolta, hogy a 3 asszonykórus valamelyik 

templomban elénekelné a Himnuszt és a Szózatot és Székely Himnuszt, ezt a Galga tv 

rögzíteni cd-re. Ezt fel lehet használni kulturális rendezvényeken. Polgárőrség szeretne július 

2-án polgárőrnapot tartani. 

Szovics Mihály: Mérlegeljük, hogy augusztus 20-án az iskolaudvarban tartsuk a falunapot. A 

múltra tekintve, annyira nívós volt már, annyira elfogadták már az ott lévők, Aszódra sem 

mentek át. Rossz idő esetén az iskolába be lehet menni. 

Fercsik Tibor: Augusztus 20. maradjon meg állami ünnepnek. A sportpályánál a gyerekek 

nagyobb biztonságban vannak, a parkolás is megoldott. 

Bobál István: Civil szervezetek akaratát tartsuk tiszteletben.  

Bazan Tibor: Augusztus 20-át helyi szinten is meg lehet ünnepelni, ez nem kizáró ok. 

Színházi előadást lehetne, gödöllői fiatal művészeket lehetne meghívni.  

Rajkó Gábor: Hévízgyörki Nyár műsora is felmerült, az önkormányzat 2011-ben nem tud 

támogatást adni a rendezvényhez.  

Dr. Sápi Attila: Ha a sportpályán van a falunap, ott plusz sátrak vannak, költségbe nem jelent 

semmit? 

Rajkó Gábor: A színpad az önkormányzat tulajdona. Mindkét időpontnak van előnye.  

Tóth Tibor: Sok ember kérte, hogy a falunap augusztus 20-án legyen az iskola udvarában.  

Az utolsó  tüzijátékkor 2000 ember volt jelen. Az állami ünnepet méltó keretek között 

ünnepeltük meg délelőtt, délután teret adtunk a sport és kulturális rendezvényeknek.  Az új 

vezetés ezt megszüntette. Az emberek véleményét méltányoljuk. A falunap ráfordításának 80 

%-át a vállalkozóktól kértük. Ma sem tehetünk másképp.  

Fercsik Tibor:Elhangzott, hogy a gyerekeket nehezebb össze szervezni nyáron, mint tanév 

végén. Nem lett megszüntetve a falunap, nem is arról volt, hogy bármikor rossz volt a 

színvonala. Utána is volt falunap, csak másik időpontban.  

Dr. Sápi Attila: Amikor előre jött ez a nap 20-ról, semmiféle ideológiai jellegű háttér nem 

volt benne? Csak praktikus okok miatt került át? Expolgármester úrtól annak idején kioktatást 

kaptam, amikor azt mondtam, hogy falunap, mert ez faluünnep. 

Bobál István: Lakosságból megkerestek akkor, hogy ne augusztus 20-án és ne az 

iskolaudvaron legyen a falunap. A helyszín praktikus okokból lett áttéve, jobb a közlekedési, 

parkolási lehetőség, nagyobb a hely.  

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Falunap augusztus 20-án és az iskolaudvarban legyen, 

kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

132/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-úgy döntött, hogy a 2011. évi Falunapot 2011. 

augusztus 20-án tartja a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gedei Tiborné műv.h.vezető 

Határidő: azonnal 
 

3.) Együttműködési Megállapodás az Összefogás a Hévízgyörki Ifjúságért Egyesület és 

az Önkormányzat között 

 

Tóth Tibor: Az átvilágító bizottság megállapította, hogy nincs együttműködési 

megállapodás. Az ÖHIE pályázatot nyert el információs pont létrehozására, ennek feltétele 

volt, hogy rendelkezésre bocsásson egy termet az önkormányzat, és ezt 5 éven keresztül 

biztosítsa az ÖHIE számára. Ez nem volt ledokumentálva. Az elnyert 3-4 MFt-nak mi volt az 

ára: megszüntették a könyvtárat, az értékes könyvek penészednek a falumúzeumban. Az 

ÖHIE vállalta, hogy állandó felügyeletet biztosít, amikor a pénz elfogyott, az önkormányzat 

egy közhasznú munkással látja el az ÖHIE helyett. Az önkormányzat évek óta törvénysértést 

követ el, hiszen a műv.háznak nincs kinevezett vezetője, csak megbízott igazgatóként 

szerepel, ez törvénytelen. 3-6 hónaponként pályáztatni kell.  Ki sem írták a pályázatot.   

Lukesné Csábi Ágnes: 2007. május 29-én hozott egy határozatot, amelyben biztosította az 

ÖHIE-nek 5 évig ezt a két helyiséget. Az ÖHIE köteles 5 évig üzemeltetni ezt a két 

helyiséget. A belső ellenőrők az ellenőrzés kapcsán hiányosságát tapasztalták az 

együttműködési megállapodásnak, ill. a terem szakmai felügyelete nincs biztosítva. 

Hiányolták a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi feltételeket biztosítását. Le fogják 

írni a jegyzőkönyvben, kérték tőlünk, hogy együttműködési megállapodásban szabályozzuk le 

a feltételeket. Az OKB kérte, hogy írjuk bele a nyitvatartási időt, valamint jelöljünk meg egy 

felelős személyt. A bizottság Kustra Tamást javasolta felelős személynek. Művelődési ház 

igazgatója: többször hirdette ezt az állást az előző testület, voltak jelentkezők, de soha nem 

kapta meg a minősített többséget. Utoljára 2007-ben volt pályáztatva. A művelődési ház 

vezetőjének a mindenkori polgármester a munkáltatója. Az akkori polgármester írásba adta 

nekem, hogy amíg az IKSZT pályázat nem zajlik le, addig felfüggesztette a pályáztatást.  Az 

IKSZT pályázatról Kustra Tamás értesített minket novemberben, hogy a pályázatot 

elutasították májusban, de erről mi csak novemberben kaptunk értesítést.  

Tóth Tibor: Mennyibe került ez a pályáztatás az önkormányzatnak? 

Gólyáné Dudás Edit: A pályázat során a tervekre 850eFt-ot utaltunk át az ÖHIE-nek. 

Bobál István: Hévízgyörkön két könyvtár működik, egy a faluházban, egy az iskolában. 

Mindkettő látogatható, működőképes. Az Infopont mellett tettük le a voksunkat, mert sokan 

látogatják. A könyvtárat nem szüntettük meg. A felügyelet biztosításáról: nem közhasznú 

munkással történt, mert az a személy, aki most meg lett bízva, akkor ő munkanélküli volt. 

Műv.ház igazgató: mi nem tettünk mást, csak folytattuk az előző testület munkáját, ott is 

voltak pályáztatások, nem sikerültek, ott szintén volt mulasztásos törvénysértés. Azt 

gondoltuk, hogy megvárjuk, milyen lehetőség lesz a további műv.ház működtetésre. A 

műv.háznak volt megbízott vezetője, közben elvégezte azt az iskolát, amit az előző testület 

javasolt neki.  

Tóth Tibor: Saját költségén végezte el az iskolát. Az előző ciklusban rendszeresen ön a 

képviselőivel akadályozta meg, hogy nem tudtunk vezetőt választani. A faluban a könyvtár 

nem működik, mert az átszállított könyvek le vannak deponiálva, penészesek a könyvek. 

Bobál István: Szeptember végén jártam ott, minden télen temperált fűtést biztosítottunk. Én 

két olyan képviselőt tudok, Szovics Mihály, Hegedűs Kálmán, akik miatt nem lett műv.ház 
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vezető választva. Nem a mi oldalunkon lévő képviselők nem fogadták el a vezetőt. 2002-

2006-os ciklusban nem is voltam képviselő. A mi 4 képviselőnk semmit nem tudott eldönteni 

a 9 tagú testületben.  

Tóth Tibor: Legutóbbi törvénysértése az, amikor utasította a jegyzőnőt, hogy ne írja ki a 

pályázatot.  

Rajkó Gábor:2013-ban lejár az 5 év, újra tárgyalja a testület az intézményhasznosítást. 

Bazan Tibor: A nyitva tartás hétköznap 21. óra helyett még éjfélkor is voltak. Ha nem kerül 

betartásra a megállapodásban, akkor lehet ezen az állapoton változtatni. A műv.házban meg 

lett szüntetve a könyvtár, akkor sem értettem vele egyet, kiírásra került az IKSZT pályázat, 

ahhoz hogy megfeleljünk, ebbe a helyiségbe kellett volna, hogy legyen a könyvtár. Ahhoz, 

hogy a könyvek ne menjenek tönkre, akkor vigyük el és óvjuk meg.  

Kustra Tamás ÖHIE: Javaslom, keressünk lehetőséget, hasonló m2 helyiséget biztosítsanak 

az egyesület számára, mindkét félnek az az érdeke, hogy hatékonyan együttműködjünk.  A 

felügyelettel megbíztuk azt a személyt, aki társadalmi munkában látja el.  

Tóth Tibor: A civil szervezet nem bízhatja meg a Deme Jánost, neki a Bobál István volt a 

munkáltatója.  Törvénytelen állapot. Deme János bejelentkezett Hévízgyörkre, és 

közmunkásként az önkormányzat finanszírozásában látja el az ÖHIE feladatát. 

Kustra Tamás: Ezt a problémát orvosoljuk. 

Bobál István: Deme János 1 évig nem volt közcélú munkás, nincs törvénytelenség, 

munkanélkülin volt, az alatt bízta meg az ÖHIE.    

Lukesné Csábi Ágnes: Személyi ügyeket zárt ülésen kell tárgyalni. Az illetőt meg kell 

kérdezni, hozzájárul-e, hogy nyiílt ülésen tárgyalják az ügyét. Az az illető személy nyár 

folyamán hévízgyörki lakos lett, szeptember 1-től dec.31-ig közcélú munkásként dolgozik a 

művelődési házban. 

Bazan Tibor: Az emlegetett személynek a munkaköri leírásában történt-e változás? 

Lukesné Csábi Ágnes: Szept.1-től van munkaköri leírás. Zárt ülésre be tudom hozni. 

Fercsik Tibor: Ha igény mutatkozik a könyvtárra, nem lehetne az emeleti másik termet 

berendezni?  

Lukesné Csábi Ágnes: A pályázati kiírás lehetővé teszi, itt csak a  m2 van meghatározva. 

Tóth Tibor: Akkor értesültem arról, hogy Deme János hogyan látja el feladatát, amikor az 

átvilágító bizottság itt volt, hogy közmunkásként tevékenykedik. 

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  

 

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

133/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

Hévízgyörki Ifjúságért Egyesülettel  Együttműködési megállapodás köt a Hévízgyörki Információs 

Pont és közösségi tér működtetése ügyében. 

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

 Gedei Tiborné műv.h.vezető 

 Kustra Tamás ÖHIE elnök 

Határidő: azonnal 
 

4.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

Tóth Tibor: Galgamenti Viziközmű Kft. taggyűlést tartott, értékeltük a 2010-es évet. Az Aszódi 

Kistérségnek társulási ülésén vettem részt. Kartal Mikrotársulás létrejöttén részt vettem, 11 település 

úgy döntött, hogy a szemétszállítási árajánlatok tükrében létrehozzuk ezt, megpróbáljuk a 
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szemétszállítási díjak árának letörését. Csapadékvíz-elvezetési üzemeltetési engedély megérkezett. A 

KDV Vízügyi Igazgatóság nem fogadta el a Galga-patakba való levezetését a Fürst S.u-ban, 1,5-2Mft-

ba fog kerülni a csatlakozás, mivel a terven nem szerepelt. Ezt be kell vállalni, ha azt akarjuk, hogy a 

pályázat ne bukjon be. Vörösmarty u. felső oldalán nem valósult meg az elvezetés, a tervekben 

mindkét oldalon van tervezve. A kivitelező elmondta, hogy történt ez, úgy hogy ez helyett az Alsókert 

u.-ban építettek egy 8 cm magas folyókát, árviszonyai nagyságrendekkel elmaradnak. OMS Kft.-t 

kértem, állítsák helyre a hibákat. Műszaki ellenőrrel felvettem a kapcsolatot, újabb levélben 

felszólítottam, hogy az általa elvégzett munkákat, a műszaki ellenőrrel ellenőriztessék le. A műszaki 

ellenőr tudomása szerint semmiféle munkavégzés nem történt a faluban. Megyenapon részt vettünk az 

alpolgármesterrel, ahol kitüntetésben részesült Bankó Gáborné, Varga Mihály. Egy lobbiszakértő 

keresett meg, megbízólevelet mutatott be, mely Bobál István aláírásával készült, hogy megbízása volt 

arra, hogy a laktanya területek megszerzésében járjon el Bobál István helyett, és  kérte, továbbra is 

bízzuk meg. Idáig 1MFt költsége merült fel. Elmondtam, hogy ezt a testület fogja eldönteni, 

folytassuk-e tovább. A megbízásról tudott-e a képviselő-testület? 

Bobál István: Nem megbízólevélről van szó, hanem meghatalmazásról,  önkormányzati terhet nem 

vállalt magára sem az önkormányzat, sem a polgármester, arra hatalmaztam fel, hogy a laktanya 

ügyében járjon el a Honvédelmi Minisztérium sugallatára. Nics benne semmiféle ígéret a pénzről. A 

testületnek nem is kellett erről dönteni, mivel nem volt tehervállalás. Csapadékvíz-elvezetés: a 

Vörösmarty és József A. utcában voltak betervezve bizonyos szakaszon duplán árkok. Ezeket mi nem 

engedtük megépíteni, helyette ugyanolyan öszegben meg kell csinálni ott, ahol nincs vízelvezetés. A 

Vörösmarty és József A.u. méterek helyett az Arany J.u-ban, elkészült, a Temetőnél és Ságvári E.u., és 

az Alsókert u-ban. Ha nem tartja be a kivitelező, amit elvállalt, a 14MFt erejéig el kell készíteni. Fürts 

S.u. bevezetők: A KDV Vízügyi Igazgatóság a terveket elfogadta. Nem az önkormányzatot fogja 

terhelni a 1,5-2MFt.  

Tóth Tibor: - A polgármester felolvassa a meghatalmazást- . Miből gondolja, hogy ezért nem kell 

fizetni. Ez az ön ügye lesz, a hölgy meghatározott egy összeget, nekem nem tisztem eldönteni.  

Ugyanez volt, amikor a testület tudta nélkül a Bobál úr leírta, hogy hol lesz hulladékudvar, 

hulladékégető mű.  

Bobál István: Ez meghatalmazás, nem megbízás, hol van leírva, hogy ezért fizetni kell? Sehol nincs 

leírva.  

Dr. Sápi Attila: Hulladékégető-mű, erre nem emlékszem, hogy volt erről szó bármikor is. Hány ilyen 

elásott akna van még itt?  

Bobál István:  Nem volt benne a meghatalmazásban, hogy az önkormányzatot költség terheli.  

Minden olyan állami területet meg akartunk szerezni a falunak, hisz ott állnak parlagon. Nagy 

valószínűséggel meg is fogja tudni szerezni az önkormányzat. A hatóság súgott, mit írjunk bele, hogy 

minél jobban, könnyebben meg tudjuk kapni ezt a területet. A hölgynek azt mondtam, amíg nem 

látszik, hogy közeledünk ahhoz, hogy az önkormányzaté legyen, addig nem viszem a testület elé, hogy 

a falut költségbe verjem. Ezt elfogadta. Meg mondtam, hogy nem tudok fizetni.  

Tóth Tibor: A hölgy a választások előtt kapacitálta, hogy fizesse ki az elvégzett munkát. Ön azt 

felete, hogy nyugodjon meg, úgyis ön nyeri a választásokat, és majd kiegyenlít mindent. 

Bobál István: Ha lesz szerződés, ki lehet egyenlíteni. 

Bazan Tibor: Elhangzott, hogy az önkormányzat felhatalmazta, az is elhangzott, hogy azért nem vitte 

a testület elé, mert még nem volt eredmény. 3 év elteltével kell ezzel szembesülni.  

Bobál István: Minden hivatalos levelet, amit az önkormányzat kapott a 0/100-as ügyben, le van fűzve 

az önkormányzatnál. Hogy mögötte milyen munkálatok folytak, mennyit tárgyaltam, ezt nem is kell 

leírni.  

Tóth Tibor:A hölgy mindenhova eljárt ön helyett, még a levelet is megírta ön helyett.  

Bobál István: Tanúim vannak, hány levelet írattam ebben az ügyben.  

Fercsik Tibor: Lépjünk túl ezen, mivel az önkormányzatnak nincs semmiféle kötelezettsége 

ezügyben.  

Bobál István: A Priváttender is kapott egy meghatalmazást, és egy fillért nem kér. Ez is ugyanaz. 

Tóth Tibor: A testülettől kérdezem, kapjon-e meghatalmazást a hölgy, hogy a laktanya ügyében 

eljárjon? 

Rajkó Gábor: Addig, amíg a hölggyel nem tisztázzuk a dolgokat, addig nem tudom ezt megszavazni. 

Szovics Mihály: Fordított helyzetben a Bobál úr azonnal lemondásra szólította volna.   
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Tóth Tibor: A hölgyet meginvitálom a következő ülésre. 

 

5.) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 

 
Gólyáné Dudás Edit gazd.v:  - ismerteti az előterjesztést – 

Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta az előterjesztést. Szeptember 30-án a kifizetetlen számláink 

12.745eFt volt, tartalékunk 0.  

Tóth Tibor:  13MFt ki nem fizetett számla van a mai napon. A mai nap 1,5MFt-ot tudtunk elutalni.  

Bobál István: Ebből mennyi a késett számla? 

Gólyáné Dudás Edit gazd.v:  A fele késett számla. Ami nagyösszeg, a pedagógusok szeptember-

októberi túlórája, 1.199eFt, sok a közüzemi számla, Holényi Magdolnának 1.400eFt.  

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

134/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed évi teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
Hévízgyörk helyi Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított 

– 1992.évi XXXVIII.tv.79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

1. Az önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az 

önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a 4/2010.(III.17.) sz. 

költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 

2010.évi költségvetési előirányzatainak háromnegyedévi alakulása 

 

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed évi 

teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:  

eFt 

Előirányzat 

megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2010.első félévi 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Kiadások 

főösszege 

430149 

 

848716 590442 69,6% 

Bevételek 

főösszege 

430149 848716 771489 90,9% 

 

3. Az önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételei: 

- eredeti előirányzatait, 

- a módosított előirányzatokat, 

- a háromnegyedévi  teljesítést, valamint 

- a teljesülés alakulását 

az 1.sz.melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A forrásonként bemutatott bevételeket 

címenként, feladatonként a 2.sz.melléklet taglalja. 

Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak I.félévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2010.első félévi 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Intézm.működési bevételek 64388 93.555 82277 87,9% 

Önkorm.sajátos műk.bevét. 151263 151074 112.333 74,4% 

Támogatás ért. felhalm. bev. 3254  250488 283596 113,2% 

Támogatás ért. Bev. 106924 125115 105815 84,6% 
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Támogat. kölcsönök 

visszatérülése 

320 320 359 112,2% 

Önk. Sajátos felhalm. Bev. 104000 8591 1920 22,3 

Hitelfelvétel államházt. Kív. 0 64000 29615 46,3 

Pénzforg.nélk.bev. 0 155573 155574 100% 

 

 

4.Az önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásai: 

- eredeti előirányzatait, 

- a módosított előirányzatokat, 

- háromnegyedévi teljesítést, valamint 

- a teljesülés alakulását 

a 3.sz.melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 

 

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. háromnegyed évi teljesítését 

a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 

 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

2010.első félévi 

teljesítés 

Teljesítés 

alakulása 

Működési kiadások össz. 363541 418870 293941 70,2% 

Ebből: 

- Személyi jell. Kiadások 

163004 170569 122221 71,7% 

- munkaadókat terh.járulékok 39786 41995 29392 70,0% 

- dologi jell.kiadások és 

 egyéb folyó kiadások 

137978 159664 129005 80,8% 

- támogatás, támog. Ért. Kiad. 2700 2700 1685 62,4% 

Végleges pénzeszk. átadás 1112 2837 2509 88,4% 

Társadalom és szocpol. jutt. 7215 10271 9129 88,9% 

     

Hitelek nyújtása, törlesztése 11748 30834 0 0 

     

A Képviselő-testület a működési kiadások alakulását címenkénti, feladatonkénti bontásban, kiemelt 

előirányzatonként a 2sz.melléklet szerint fogadja el. 

 

6. Az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásainak I.félévi teljesítését az alábbiak szerint 

fogadja el.: 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

20010.első 

félévi teljesítés 

Telj.alakulása 

% 

Felhalm.célú pe.átadás 21489 8487 3497  41,2 %  

Intézm.beruházási kiadások 41411 235768 218597 92,7 % 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4.sz.melléklet, 

felújítások alakulását célonként az 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

A tartalék összegének alakulása 

 

7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék-keret alakulását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

eFt 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 
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Céltartalék  130914 

Általános tartalék 3706 0 

 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Vizerné Mátyás Klára pü.ea. 

Határidő: azonnal 
 

6.)  Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

Tóth Tibor:  Takarékos gazdálkodásra alapozott koncepciót nyújtottunk be. Intézményvezetőkkel is 

közöltük az anyagi helyzetet. Szükség van létszámleépítésre is. Valószínű, ami nem kötelező, de 

adható juttatásokat is eleve a költségvetésbe nem szabad betervezni.  

Gólyáné Dudás Edit gazd.v:  - ismerteti az előterjesztést –.  

Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta az előterjesztést. Szó volt arról, hogy a műszaki előadó bére ne 

legyen betervezve, személyi juttatásokat csökkentsük létszámleépítéssel közel 10 %-kal, 200MFt 

munkabérre megy el, ekkora apparátust ez a költségvetés nem bír el. Felmerült a konyha bérbeadása, 

csak a kötelező juttatások legyenek kifizetve, adható juttatások megvonása, cafeteria kerüljön – ámbár 

én hallottam, hogy van olyan önkormányzat, aki ugyanilyen gazdasági helyzetben van, és megvonták a 

cafeteriát, de én azt mondom, hogy az legyen a minimumra visszavéve, túlóra kifizetéseket meg kell 

vizsgálni, ez 7-8Mft.  Támogatások: sporttal üljön le a testület  átfogó értékelésre. A vásározók díját 

emeljük meg 10 %-kal. Ha ezeket az intézkedéseket meghozzuk, talán van remény, hogy talpon 

maradjunk.  A telkek bevétele nem lehet oka a 60MFt csökkentésnek. Van még egy 25MFt-os, egy 

9MFt-os hitelünk. A belső ellenőrzési átvilágítás elkészül a napokban. 

Tóth Tibor: Ha nem teszünk szigorú intézkedéseket, nem fogjuk elkerülni a sokkal nagyobb bajt. 

Helyesnek tartom a PEB javaslatait.  

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

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

135/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján dolgozza ki a 2011.évi 

költségvetési rendeletet. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Vizerné Mátyás Klára pü.ea. 

Határidő: azonnal 
 

 

7.) 2011. évi belső ellenőrzési terv 
Lukesné Csábi Ágnes: A PEB tárgyalta az előterjesztést. Létrehoztuk a 2011.évi ellenőrzési tervet. 

Ellenőrizni javasoljuk az SNI-s tanulók normatív támogatását, iparűzési adó ellenőrzés vállalkozók 

behívásával, készpénz-kezelés bizonylatok ellenőrzése.  

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

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

136/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2011.évi 
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belső ellenőrzési tervet. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 
 

8.) Nyárfás telkek m2 árának meghatározása 

Tóth Tibor: Javaslom, hogy az első 14 db telket egységesen 3MFt/ telek összegben 

értékesítsük, az kapja a nagyobbat, aki előbb jelentkezik. 

Fercsik Tibor:PEB ülésen: 5000.-Ft/m2.-t fogadtuk el.  

Rajkó Gábor: Eddig 8750.-Ft volt a m2 ár, ez az árcsökkenés kecsegtető. Az elmúlt héten 

kint voltam, siralmas látvány fogadott, sártenger és vízfelület fogadott. Az út szintje 

alacsonyabban van, mint az árok alja. Feltöltésen gondolkodni kell. A PEB az 5000.-Ft/m2 

árat javasol. Várjuk Bobál képviselő javaslatát. 

Bobál István: Az egész terület mély volt, láttuk, hogy nagy mennyiségű töltőanyag kell bele.  

Tárgyalás: az első 7 telekről volt szó, még nincs tárgyalási pont. 

Rajkó Gábor: Az árok alja 30 cm-rel magasabban van, mint az út szintje, funkcióját nem 

fogja betölteni. 

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a nyárfás területen az első 14 ingatlant 5eFt/m2 áron 

értékesítsük, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

137/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

területen az első 14 ingatlant bruttó 5.000,- Ft/m
2 
áron értékesíti. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

 

9.) Szolgáltatási szerződés hulladékszállítási közszolgáltatásra 

Tóth Tibor: 3 cégtől kaptunk árajánlatot. A Kaposvári cég adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ez 

a cég Leányfalun is szállít hulladékot. 5-6 hónapra kötünk szerződést és addig a társaság 

megalakul, ez pályázatot ír ki a közszolgáltatásra. A Zöld Híd Kft-t felkerestem, hogy 

állapítsanak meg kedvezőbb árat, de nem tudnak árcsökkentést adni. A kukát nekünk kell 

vásárolni, vagy bérelni, ingyen nem adnak.   

Lukesné Csábi Ágnes: Egyeztettük a Kaposvári céggel a szerződéstervezetet. A szerződés 

időtartama 2011.jan.1-jétől 2011.június 30-ig szólna, ill. az eredményes, sikeres közbeszerzési 

eljárás lezárásáig. A szerződés nem tartalmazza a lomtalanítást sem. 60 l-es hulladékgyűjtő 

edényt, csak 65 év feletti egyedülálló személy igényelhet.  

Bobál István: Nem határozathatja meg, milyen edény legyen egy családnál.  

Rajkó Gábor: Fél év múlva ugyanoda fogja felemelni az árat. Zöld Híd ajánlatát fogadom el.  

Tóth Tibor: A váci térségből szintén 17 település ebbe a dologba gondolkodik, a 

Kaposváriba. 

Fercsik Tibor: Válasszuk az olcsóbbat és nyerünk egy kis időt. 

Bazan Tibor: Más régiókba is szolgáltat ez a cég, kaposvári cég ajánlatát fogadom el. Azt 

tartom szem előtt, hogy a lakók minél kevesebbet fizessenek.  
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Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy hulladékszállítási közszolgálatásra 6 hónapra szerződést 

kössünk a Kaposvári Zrt-vel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

138/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy szolgáltatási 

szerződést köt a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-vel (7400 Kaposvár, Cseri u.16.) 

hulladékszállítási közszolgáltatásra 6 hónapra, 2011. január 1-jétől 2011. június 30-ig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

 Babineczné Toldi Erika pü.ea. 

Határidő: azonnal 
 

10.) Csatlakozás a Kartali mikro térséghez 

Tóth Tibor: A pályázat kiírását, lebonyolítását ez fogja kézben tartani. 

Fercsik Tibor: Ez új jogi szervezet? 

Tóth Tibor: Igen. 

Lukesné Csábi Ágnes:Ezt a határozatot kell elfogadni, hogy elinduljon a közbeszerzés.  

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a kartali mikro térséghez, kézfeltartással 

jelezze. 

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

139/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzata úgy dönt, hogy csatlakozik Kartal Önkormányzat 

gesztorságával létrejövő mikro térségi kommunális közszolgáltatási társuláshoz. A társulás 

létrehozásának célja a csatlakozott önkormányzatok közigazgatási területén a szilárd 

kommunális hulladékok begyűjtés-szállítási közszolgáltatásának megszervezése.  

A képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat, 

valamint a csatlakozási szerződés aláírására, egyben felkéri a társulásban történő képviseletre. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 

11.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2010.(XII.15.) sz.  

rendelet-tervezete, A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló 17/2004.(XII.8.) sz. rendelet módosítása 

Lukesné Csábi Ágnes: A hulladékgyűjtési napot bele kell írni, a lomtalanítást ki kell belőle 

hagyni, mert nincs benne a szerződésben.  

Tóth Tibor: Aki ténylegesen egyedül lakik, csak annak lehet 60 l-es kuka. 

Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja: 

 

HÉVÍZGYÖRK  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2010.(XII.15.)sz.  rendelete 

 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló  

17/2004.(XII.8.) sz. rendelet módosítása 

1. § 

1) A rendelet 14.§.(1) bek. az alábbiakra változik: 

 A szolgáltató által begyűjtött hulladék lerakása és ártalmatlanítása 2011. január 1-jétől a 

Zöld Híd Régiós program által megvalósított Kerepes Ökörtelekvölgyben kialakított 

hulladéklerakóban történik. 

2.§. 

A rendelet 15.§.(1).bek. törlésre kerül, és helyére az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén 2011. január 1-jétől a Kaposvári 

Városgazdálkodási Zrt. (7400 Kaposvár, Cseri u.6.) (Szolgáltató) végzi a települési hulladék 

összegyűjtését, elszállítását, elhelyezését. 

3.§. 
A rendelet 17.§., (3) bekezdése az alábbiakra változik: 
 

Közszolgáltató kötelezettségei   

 A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a Megrendelő vagy lakosság által biztosított 
edényzetben gyűjtött hulladék elszállításához speciális járművet és a szükséges 
személyzetet az ütemezett szállítási napon biztosítja. A Közszolgáltató kötelezi 
magát, hogy a fent említett járművel és személyzettel az ingatlanokon keletkező 
hulladékot rendszeresen összegyűjti és ártalmatlanítás céljából elszállítja. 

 A felek megállapodnak abban, hogy a gyűjtés gyakoriságát, a kötelezően igénybe 
veendő űrméretű edényzet meghatározását (a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 
alapján) és annak ürítésenkénti díját az 1.sz. melléklet tartalmazza, mely e szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 

 A szerződés 1.sz. mellékletében kerülnek meghatározásra, továbbá a 
közszolgáltatás egyes elemei (pl. ingatlan szám) és azok egységnyi díjtételei az adott 
tárgyévre vonatkozóan. 

 A felek megállapodnak továbbá abban, hogy ha a hulladékgazdálkodást, vagy a 
környezetvédelmet érintő jogszabályok változnak, úgy ezek figyelembe vételével 
határozzák meg a közszolgáltatás egyes tartalmi elemeit és azok adott évre 
vonatkozó egységnyi díjtételeit. 

 A Közszolgáltató a szerződés tárgyát képező szolgáltatást saját felelősségére végzi 
és szavatolja a megbízónak a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a szükséges 
mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítását, a 
szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat, valamint a Hulladékgazdálkodási 
törvény, a környezetvédelmi előírások, a helyi önkormányzati rendelet és a 
rendeltetésszerű gépjármű üzemeltetés előírásainak betartását.  

 Az összegyűjtött kommunális hulladékot a kijelölt hulladéklerakóra szállítja 
ártalmatlanítás céljából.  

 Az Önkormányzatot minden tárgyév december 15-ig tájékoztatja a közszolgáltatás 
alkalmazásának tapasztalatairól, a díj mértékéről és nyilvántartási rendszeréből a 
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatási tevékenységet végez.  

 Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatosan nyilvántartási, ügyfélszolgálati 
rendszert működtet, ahol az érintettek panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket 
tehetnek. Személyesen a Kaposvár, Cseri út 16. sz. alatti ügyfélszolgálaton, 
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telefonos elérhetőség: a 82/528-960, e-mailben a kvgrt@kvgrt.hu e-mail címen, 
valamint levelezés útján a 7400 Kaposvár Cseri út 16. sz. alatti címen. A fogyasztói 
kifogásokra és észrevételekre a Közszolgáltató azok kivizsgálását követően írásban -
-- 30 napon belül válaszol az Üzletszabályzatban foglalt kifogások és észrevételek 
elintézési rendjének megfelelően. A Közszolgáltató az üzletszabályzat egy példányát 
kifüggesztés céljából jelen  okirat mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül 
megküldi megrendelőnek. 

 A Közszolgáltató kizárólag csak a gyűjtőedényben kihelyezett hulladékot köteles 
elszállítani. A gyűjtőedény mellé kihelyezett többlet hulladék elszállításához térítés 
ellenében feliratos, Közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot biztosít. 

 Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy bármely határidő tartását 
veszélyezteti vagy gátolja.  

 A vállalkozóknál, közületeknél, intézményeknél, gazdasági szervezeteknél a 
keletkező hulladék elszállításáról a Közszolgáltató külön szerződésekben állapodik 
meg a vállalkozókkal, közületek képviselőivel.  

 A hulladék gyűjtését és elszállítását mindig 6-20 óra között kell lebonyolítani, illetve a 
munkát megkezdeni.  

 A Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak 
járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés, ünnep vagy munkaszüneti 
nap, stb.) a megjelölt napon a hulladékszállítás elmarad, azt követően a legközelebbi 
alkalmas munkanapon elvégzi, de ez nem minősül késedelmes teljesítésnek. 

 A közszolgáltatás szervezése ……………. db ingatlannál, a lakosság által biztosított 
MSZ-EN 840 szabványnak megfelelő, ingatlanonként egy db 60, 80 vagy 120 literes  
edényzettel történik. A Közszolgáltató az itt rögzített edények ürítését végzi a 
közszolgáltatás díjánál meghatározott egységnyi díj figyelembe vételével.   

 A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 
- a szerződéstől eltérő űrméretű tárolóedény esetén,  
- ha a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve a többlet hulladék  

nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, 
- ha a tárolóedény körül nagy mennyiségben szabálytalanul olyan hulladékot 

helyeznek el, amely az edényzet mozgatását, és ürítését akadályozza,  
- ha Közszolgáltató a tárolóedényt járművével önhibáján kívül nem tudja 

megközelíteni, vagy az edényzet mozgatása akadályozott.  

 Zárt rendszerű, kifejezetten erre a célra rendszeresített célgépekkel, ünnepnapra való 

tekintet nélkül, heti rendszerességgel ………. napon történő hulladékgyűjtést. 

 

4.§. 

A rendelet 2.sz. melléklete az alábbiakra változik: 

2.sz.melléklet 

2011. január 1-jétől 

 

Kukatérfogat 

(edényzet, 

zsáktérfogat) 

Fizetendő összeg ingatlanonként 

teljes évre 

Negyedéves díj ingatlanonként 

60 literes Bruttó 15,925.-Ft 

 

Bruttó 3,980.-Ft 

120 literes Bruttó 20,020.-Ft 

 

Bruttó 5,005.-Ft 

 

240 literes Bruttó 40,040.-Ft 

 

Bruttó 10,010.-Ft 

 

Zsák többlethulladék elszállítására: bruttó 450.Ft/db. 

mailto:kvgrt@kvgrt.hu
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2011. január 1-jétől 60 l-es hulladékgyűjtő edényt csak az igényelhet, aki az adott 

ingatlanban egyedülálló személyként lakik.  

Záró rendelkezések 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell 

alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 Tóth Tibor sk.  Lukesné Csábi Ágnes sk. 

Polgármester    jegyző 

 

12.)  Bagi Önkormányzat levelet (Körforgalom) 

Rajkó Gábor: A PEB megtárgyalta, elvi hozzájárulást javasoljuk megadni. 

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

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

140/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy elvi hozzájárulását 

adja a Bag 3-3105-ös út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítésének 

tervéhez.  

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

13.) Inco Med Kft. kérelme – régi óvoda bérleti ügye 

Rajkó Gábor: A PEB tárgyalta, azt javasolja, hogy ha elkezdődik az építkezés, azonnal át 

tudja adni a területet az építkezésnek, a bérleti díjat nem javasoljuk emelni. 

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

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

141/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy az lnco-Med Kft 

(1095 Budapest Soroksári u 48.) részére 2011. január 1-jétől  2011. december 31-ig továbbra 

is bérbe adja raktározási célra  a Hévízgyörk, Kossuth Lu.22 számú régi óvoda épületét 

35.000.-Ft/hó összegben. 

 Felkéri a polgármestert a szerződés módosítására, és aláírására. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

14.) Ügyvédi szerződés megtárgyalása 

Rajkó Gábor: A PEB tárgyalta,  két ajánlatot kaptunk, Réti Istváné volt a kedvezőbb. Első 

félévben eseti megbízást javasolunk. 

Bobál István:  Nem a Réti Istváné a kedvezőbb, mert az eddigi ügyvéd havi 60 órát ír 

720eFt-ért. Nem elég két óra. Javaslom, fél évre kössük meg az eddigivel átalánydíjasban. 

Lukesné Csábi Ágnes: Eseti megbízást javasolta a bizottság. 

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Réti Istvánnal kössünk esetit, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
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142/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy Dr. Réti István 

ügyvéddel eseti megbizási szerződést köt 2011. január 1-jétől 2011. június 30-ig az 

Önkormányzat és intézményei teljes körű jogi képviseletének ellátására vonatkozóan. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az eseti megbízási szerződés aláírására 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Németh Zsolt ügyvéddel megszüntessük a 

szerződést, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

143/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy Dr. Németh L. 

Zsolt ügyvédi megbízási szerződését 2010. december 31-vel felmondja. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

 

15.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa az Aszódi 

Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2010. évi működési hiánya finanszírozása 

Tóth Tibor: Az ezévi költségvetésből hiányzik 20MFt, ezt a Pest Megyei Önkormányzat  

nem tudta finanszírozni idáig,  ez a hiány szét lett dobva az önkormányzatok között. Ezt meg 

kell finanszírozni. 

Rajkó Gábor: Ki döntötte el, hogy Hévízgyörkön ennyi rászoruló gyerek van? 

Tóth Tibor: Ezen okokból fogva Kartal nem fogadta el a finanszírozást, mert nekik sokkal 

többet kell fizetni. Meg kell vizsgálni, hogy célszerű-e a gyerekeket ilyen vizsgálatra küldeni.  

Fercsik Tibor: Az arányok alapján ez kimagaslónak tűnik a többihez képest. Úgy is 

nézhetjük, hogy itt foglalkoznak velük. 

Bobál István: Pest Megyei közgyűlés nem fizeti a támogatást, a tartalékban nincs-e annyi 

pénz, hogy ne kellene ezt nekünk kifizetni.  

Tóth Tibor: Az is benne van, hogy amennyiben Pest Megye ezt  megfinanszírozza, 

visszakapjuk ezt a pénzt.  

Bazan Tibor: PEB ülésen kérdeztem: ha volt ez a szolgáltatás 2006. előtt is, akkor mennyit 

fizetett az önkormányzat? 

Tóth Tibor: A megye azért adott támogatást, mert bizonyos megyei feladatot átvállaltunk 

tőlük. 

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

144/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 76/2010.(XII.1.)sz. határozata 
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alapján az Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 2010. évi működési hiánya 

finanszírozására 403.516.-Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetésében. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 
 

16.) „Káposztáskertek” hasznosítása 

Rajkó Gábor: Javasoljuk, hirdessük meg a Galga tv-ben és az újságban, ingyen adjuk oda a 

területet művelésre. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a PEB javaslatával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

145/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

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

táblázatban felsorolt Önkormányzati ingatlanok 2011 évi hasznosítását lakossági 

térítésmentes műveléssel oldja meg. 

Hirdetés: Hírmondó újságban, Galga Televízióban. 

 

HRSZ szám Terület nagyság m2 Megnevezés 

037/70 706 szántó 

037/71 707 szántó 

037/72 708 szántó 

037/73 705 szántó 

037/74 708 szántó 

037/79 707 szántó 

037/80 707 szántó 

037/81 1412 szántó 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

17.) Polgárőrség – együttműködési megállapodás Önkormányzattal 

Rajkó Gábor: Elviekben támogatjuk, de pénzt most nem tudunk ígérni. 

Tóth Tibor: Igazi tartalommal rendelkezik a megállapodás. Örülünk, hogy ilyen agilis az 

újjászerveződött polgárőrség. 

Lukesné Csábi Ágnes: Javaslom az alábbi módosításokat az együttműködési 

megállapodásban: az egyesületek, civil szervezetek évente 1 alkalommal tartanak beszámolót 

a bizottságnak ill. testületnek, illetve a 2. oldalon az f.) és g.) pontot javaslom törölni, és az 

500.000.-Ft-ot javaslom most kihagyni, a bizottság úgy döntött, hogy csak akkor tárgyal az 

összegről, mikor az éves költségvetésről dönt. A 6. pontban az önkormányzat részéről kérnek 

összekötő személyt, ezt a testületnek kell megnevezni. 

Kis Csaba: Hévízgyörk Polgárőrség Egyesület: Kérésem, amikor tisztán látunk, hogyan tud 

segíteni az önkormányzat, térjünk rá vissza. Javasoltam a PEB-en a közbiztonsági bizottság 

kialakítását.Lakosságtól érkezett felkérés, miben tudnánk segíteni: zsákutcákat alakítsuk ki a 

felső útrészeken, stb. Az iskola elé polgárőrt tudjunk kiküldeni jelzőőri feladatokkal. 
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Javaslom, hogy a coop és az iskola között járda legyen. Postakanyarban gyalogátkelőhelyet 

szorgalmazzunk a Közútnál.  

Tóth Tibor: Erre voltak már lépések, a körforgalom lenne a biztonságos, de annak helyigénye 

van. Annak idején abbamaradt a dolog.  

Kis Csaba: A sebességmérőnek is visszatartó ereje van. Ezeket a problémákat szeretném 

megvitatni a bizottsággal, és előkészítve az önök asztalára lerakni.  

Szovics Mihály: A Közbiztonsági bizottságot hogyan lehetne összehozni. 

Tóth Tibor: Következő ülésre ezt előterjesztjük.  

Aki egyetért azzal, hogy a jegyzőnő által javasolt módosításokkal együttműködési 

megállapodást kössünk a Polgárőrséggel, kézfeltartással jelezze.  

 

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

146/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

Polgárőrség Egyesülettel együttműködési megállapodást köt. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester  

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 
 

18.) Előterjesztés  Szennyvíztisztító telep 2010. évi bérleti díjának felhasználásáról 

Tóth Tibor: 15 % részben tulajdonosok vagyunk, a Galgamenti Viziközmű Kft-nek át van 

adva használatra. Nekünk minden évben bérleti díjat  fizetnek. A tanács úgy döntött, hogy az 

itt keletkező pénzt ne adjuk oda az önkormányzatoknak, számoljuk bele a komposztáló telep  

létrehozásának önerejébe. Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  

 

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

147/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul ahhoz, hogy Aszód és 4 Társult 

Önkormányzat Szennyvíztisztító Telep Tulajdonközössége a 2010. évi tisztító bérleti díj 

bevételét a felsorolt vagyonarány szerinti bontásban a Galgamácsa gesztorságával 

megvalósuló komposztáló telep beruházáshoz – önerő kiegészítésként – használja fel a 

következő arányban: 

 

                    Aszód önkormányzat                     40 % 

                     Iklad Önkormányzat                     17 % 

                     Domony önkormányzat                10 %  

                     Hévízgyörk önkormányzat            15 % 

                     Bag önkormányzat                        18 %. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 
 

19.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(XII.15.)sz. 

rendelete, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2007.(V.30.) számú rendeletének módosítása  
Lukesné Csábi Ágnes: Tárgyalta a PEB, az Uniós pályázatnál a pályázat sikerének érdekében több 

vállalást kellett tenni, ezek közül már sokat teljesített az önkormányzat. A sok vállalásból egy vállalás 
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az, hogy az SZMSZ-ben a rugalmas munkaidő-szervezést ill. csúsztatható munkakezdés lehetőségét, a 

gyes-en és gyed-en lévő munkatársakkal való szervezett dokumentált kapcsolattartást is le kell 

szabályozni rendeletben. Ezt a pályázatot már többször ellenőrizte a Prorégió, a következő ellenőrzés 

januárban lesz.  

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja: 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2010. (XII. 15.) sz rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2007.(V.30.). sz. rendelet 

módosítása 

 

1. §. 

A rendelet 1. sz. Függelékének II. Szervezeti felépítés, a hivatal irányítása vezetése, 

működése fejezet 4.) A munkarend pontja, az alábbi c) és d) ponttal egészül ki: 

c) Rugalmas munkaidő szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége az 1992. évi 

XXIII. törvény (Ktv) 39 § rendelkezése szerint. Az eljáró jegyző, mint a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának jogköre alapján.  

d) GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás. 

 

2.§. 

Hatálybaléptetés 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon. 

 

Tóth Tibor sk.     Lukesné Csábi Ágnes sk. 

polgármester      jegyző 
 

20.) Kiegészítő javaslat a Petőfi S.Általános Iskola Pedagógiai Programjához  

Tóth Tibor: Előterjesztem a javaslatomat, annak idején a testület úgy döntött, hogy az 

igazgató dönti el, hogy külsős településekről ki veheti igénybe a hévízgyörki iskola 

szolgáltatásait. Javaslom, ezt a jogosítványt helyezzük vissza a testület hatáskörébe. Az 

átvilágítás kapcsán felmerült, hogy az osztályokat össze kell vonni. Még további osztályokat 

lehetne összevonni, ha nem lennének külsős gyerekek. Őket már nem lehet eltanácsolni az 

iskolából, itt kell végezni tanulmányaikat. A jövőre vonatkozólag, ezt a jogot az igazgatótól 

vissza kell vonni.  

Bobál István: Ez nem a pedagógiai programhoz tartozik, az iskolaigazgató hatáskörénél ki 

lehet ezt mondani. 

Fercsik Tibor: Kérdezzük meg a tantestületet. A gyerekemnek nem feltétlenül 32 fővel 

kellene kezdeni 1.osztályban.   

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy az iskolaigazgatótól az átruházott jogot visszavonjuk és 

a testület saját hatáskörébe vonja, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

148/2010. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy visszavonja a 

95/2003. (IX.30.) sz. képviselő-testületi határozatot, és a más településekről jelentkező 

tanulók felvételével kapcsolatban az elbírálást visszahelyezi a Képviselő-testület hatáskörébe. 
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Felelős: Tóth Tibor polgármester  

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 
 

 

21.) Egyebek  
 

Tóth Tibor: Levelek érkeznek az útjavításokról, építsünk bölcsődét. Azért hoztam ide ezeket 

a leveleket, hogy megírhassam azt, hogy jelen pillanatban nem állunk úgy, hogy ezt meg 

tudjuk valósítani. 

Bobál István: Tudatosítani kell, hogy a külterület nem kötelező feladat az önkormányzat. 

Támogatom, ha az önkormányzatnak lesz pénze, tegye meg. Engem is bombáztak a Deák 

F.utcából, hogy az önkormányzat telkeket adott el úttal együtt, és most se készültek el az utak. 

Rajkó Gábor:Várjuk meg, hátha tudunk a költségvetésben egy bizonyos összeget kiszorítani 

arra, hogy ha lesznek ilyen rászorulók, vagy katasztrófa, tudjunk segíteni. A PEB-en 

tárgyaltuk a Galga tv támogatását, arra jutottunk, hogy az a javaslatunk, hogy megkérjük a 

Galga Tv-t, hogy a költségvetés elfogadásáig közvetítse az ülést, ha  a költségvetés úgy 

alakul, hogy nem tudjuk finanszírozni a költségvetést, akkor az addigi munkájukat fizessük ki.  

A falunapokon az önkormányzat használt egy sátrat, kérdezem: ki a sátor tulajdonosa? Kitől 

kell elkérni, milyen feltételekkel.  

A Nyugdíjasklub szeretne egy kistérségi találkozót szervezni.  Én ezt támogatom, de pénzre 

ne nagyon számítsanak.  

Bobál István: Az ÖHE a tulajdonosa a sátornak. Ha lesz ilyen kérés, megfelelő feltételekkel 

rendelkezésre bocsátja a testületnek. 

Bazan Tibor: Jövő évi költségvetés tervezése előtt: felvetődött, hogy az iskola konyhát 

vállalkozónak történő bérbeadása. Van két érdeklődő- lassan el kell kezdeni a tárgyalást 

velük. 

Tóth Tibor: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
-kmf- 

 

 

 

  Tóth Tibor      Lukesné Csábi Ágnes  

Polgármester     jegyző 
 

 

Dr. Sápi Attila 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

 

 Rajkó Gábor 

jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 


