JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 15-én megtartott
rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében.
Jelen vannak: Bobál István polgármester
Benkó László
Csoma István
Fercsik Tibor
Hajdú Éva
Kovácsné Toldi Ildikó
Ifj. Pető Ferenc
Pintér Sándor
Pintér Tiborné
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály
Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 12
főből 11 fő megjelent, Bazan Tibor alpolgármester jelezte távolmaradását. A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének javaslom Benkó Lászlót és Csoma István alpolgármestert.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(II.16.) sz. rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2007.(V.30.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása
(I.forduló)
Előadó: Bobál István polgármester
4.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2010.(II.16.)sz. rendelete,
A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 11/2001.(X.30.)sz. rendelet módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
5.) Köztisztviselők részére cafeteria-juttatás biztosítása, mértékének meghatározása
Előadó: Bobál István polgármester
6.) Előterjesztés a közalkalmazottak 2010. évi juttatásairól
Előadó: Bobál István polgármester
7.) Polgármesteri hivatalban köztisztviselői létszám bővítése (0,75 fő)
Előadó: Bobál István polgármester
8.) 2010. évi Faluünnep részletes programjának jóváhagyása
Előadó: Bobál István polgármester

9.) 2010.évi „Hévízgyörki Nyár” programjának jóváhagyása
Előadó: Bobál István polgármester
10.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2010.(II.16.) sz. rendelete
Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról
Előadó: Bobál István polgármester
11.) Inco-Med Kft. bérleti díja
Előadó: Bobál István polgármester
12.) Honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, ajánlatok elbírálása
Előadó: Bobál István polgármester
13.) Galga Tv műsortámogatási, gyártási ajánlata 2010. évre
Előadó: Bobál István polgármester
14.) IKSZT megállapodás módosítása
Előadó: Bobál István polgármester
15.) Budakalász Gimnázium kérelme esti tagozatú gimnáziumi képzés beindítására
Előadó: Bobál István polgármester
16.) Egyebek
- Zárt ülés
1.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről
Bobál István: Iskola akadálymentesítésére 30Mft-os pályázatot és az önkormányzati
akadálymentesítésre 15Mft-os pályázatot elnyertük. Munkálatait a támogatási szerződés
megkötése után el tudjuk kezdeni. A csapadékvíz-elvezetési pályázaton kihirdetésre került a
nyertes, a területet január 29-én átadtuk, a befejezési határidő június 30.
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(II.16.) sz. rendelete A

képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007.(V.30.)
számú rendelet módosítása
Lukesné Csábi Ágnes: A SZMSZ-t azért kell módosítani, mert az elmúlt ülésen a munkaterv
tárgyalásakor felmerült, hogy a közmeghallgatás szeptemberben legyen a választás évében.
Bobál István: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010.(II.16.)sz. rendelete
A képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2007.(V.30.) számú rendelet módosítása
1.§.
A rendelet 18.§. (1)bekezdése az alábbiakra módosul:
18. § (1) Minden hónapban egy alkalommal (lehetőleg a hónap utolsó keddjén) kell rendes

ülést tartani, kivétel július hónap /szünet/, kivétel november hónap, amikor közmeghallgatás
van. A helyi önkormányzati választás évében a választást megelőző hónapban van
közmeghallgatás.
2.§.
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Bobál István sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
Polgármester
jegyző
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása
(I.forduló)

Bobál István: Február 15-ig a testület elé kell terjeszteni a polgármesternek a költségvetést,
márc.16-ig a testületnek el kell fogadni. A kiadási és bevételi főösszeg 430MFt. Ahhoz, hogy
a 430Mft-os bevételi főösszegünknek eleget tegyünk, ebből 104Mft-ot a Nyárfás telkekből
realizálni kell. Akkor tudjuk azokat a feladatainkat ellátni, amelyekre kötelezettséget
vállaltunk, pályázatok önrésze, elindított fejlesztések, stb. Miután a telkek értékesítése még
nem történt meg, addig nagyon szigorú, csak kötelező feladatokat ellátó költségvetésben
tudtunk gondolkodni.
Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, a költségvetés tervezetet 430.149.000.-Ft
kiadási és bevételi főösszeggel jóváhagyta, 6 igen szavazattal javasolja elfogadásra.
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: ismerteti az előterjesztést.
Bobál István: A takarékosság jegyében megszüntettük a mezőőri szolgálatot, a kormányzat
létrehozott egy településőri szolgálatot, melyet 95 %-os finanszírozásban biztosítja. A
létszámot a tavalyi évhez képest 4 fővel csökkentettük. Szolgáltatásokat is csökkentettünk: a
Proventura Duo Bt. szerződését megszüntettük, Bacskó Sándor tanácsadói szerződését nem
hosszabbítottuk meg. Ezekkel a bérben 7Mft-ot tudtunk megtakarítani, szolgáltatási oldalon
közel 14-15Mft-ig el tudtunk jutni. Civil szervezetek: mihelyt a nyárfás telkekre a szerződés
megköttetik, ami jelen pillanatban folyamatban van, a testület elé hozzuk a költségvetés
módosítását, és ennek szellemében fogunk eljárni. 187Mft-os bevételt tervezünk a telkekből,
erre a szerződéskötésre a tárgyalások elindultak. Megfontolt költségvetésről van szó. A PEB
ülésen mélyen megtárgyaltuk.
Dr. Sápi Attila: Nyárfás telkek eladásához még be kell fektetni, pl. területfeltöltés. Mekkora
összeg kell még, hogy eladható állapotba legyen?
Bobál István: Kb. 3Mft lesz a feltöltés, a víznyomásfokozó beszerelése 11Mft, a villany
kiépítése folyamatban van. Kb. február vége – március eleje, mikor sikerül olyan szerződést
megkötni, ahol garanciát vállal a befektető az ezévi telkek kifizetésére, előlegfizetéssel, havi
ütemezett fizetéssel.
Szovics Mihály: A közmű ki lett alakítva. Ki állja, ha nem fog megfelelni a vevőnek? Pl.
utak.
Bobál István: Nem ellentétes az elképzeléseikkel.
Szovics Mihály: Nem tud egyösszegben fizetni, de rövid határidővel legyen a szerződés,
minél előbb kezünkbe kerüljön a pénz.
Bobál István: Havi ütemezésben fog fizetni, a telkek eladásától függetlenül.
Hajdú Éva: Szigorú a költségvetés, csak a kötelező feladatok ellátására van kihegyezve. Civil
szervezeteknek ebből a pénzből most nem jut, majd a nyárfás értékesítéséből. A Proventura
Duo Bt-vel sem kötünk szerződést, eddig a civil szervezetek támogatást kaptak pályázatírással
kapcsolatosan a Bt-től, most egyénileg kell nekik szerződést kötni? Hogyan tudunk nekik
segíteni ebben?
Bobál István: Hallgatólagos megbeszélés alapján, amelyik civil szervezet megkeresi őket, azt
a pályázatot megírják. Az elkezdett pályázatokat nekünk is megcsinálják.
Szovics Mihály: Van-e függőben pályázat, amivel tartozunk nekik?

Bobál István: Amelyeket még el fognak végezni, iskola pályázat, önkormányzat, energetika ,
ez kb. 1mft lesz, ami még szerződésbeli kötelezettségünk.
Dr. Sápi Attila: Gyakorlótér területéből nem számíthatunk bevételt jelentő pénzre?
Szükségünk van mind a nyárfásból adódó pénzösszegre, mind az onnan esetleg bevételként
megjelenő összegre ahhoz, hogy vissza tudjuk a kötvényt fizetni.
Bobál István: Eltelt 3 év, utolsó stádiumba érkezett el az ügy, az MNV Zrt. helyszíni szemlét
tartott, felterjeszti a döntéshozó szervezetének ezt a területet, jó esélyünk van arra, hogy
március 31-ig hoznak döntést. Ha nem, akkor átcsúszik a következő kormányzatra. Kötvény:
150Mft-hoz nem óhajtunk és nem is tudunk hozzá nyúlni, az biztosíték az első tőketörlesztő
részletünkre.
Ha más hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztést.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztés alapján megtárgyalta
és elfogadja az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A képviselő-testület felkéri a gazdasági vezetőt, hogy az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről
szóló rendeletét a 2010. márciusi testületi ülésre készítse el.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
4.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../2010.(II.16.)sz. rendelete, A
Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
11/2001.(X.30.)sz. rendelet módosítása

Lukesné Csábi Ágnes: Új törvény jelent meg, a köztisztviselői tv. módosítva lett, a cafeteria
juttatás szabályait bevezették a köztisztviselői szférába. A meglévő rendeletünkből ki kell
venni azokat, amelyek bekerültek a cafeteriába, pl. étkezési hozzájárulás, ruházati
költségtérítés, jubileumi jutalom. Ezeket a juttatásokat a cafeteria-szabályzatban kell
leszabályozni.
Benkó László:PEB megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Bobál István: Aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület egyhangúlag 11 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010.(II.16.).sz. rendelete
A képviselő-testület hivatalának
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 11/2001.(X.30.).
ÖKT. sz. rendelet módosítása
1.§.
A rendelet 7., 8., 9., 10. §-ait hatályon kívül helyezi.
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bobál István sk.
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

5.) Köztisztviselők részére cafeteria-juttatás biztosítása, mértékének meghatározása

Lukesné Csábi Ágnes: Ismerteti az előterjesztést.
Benkó László: PEB megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja
elfogadásra.
Pintér Sándor: Költségvetés terhére megy, nincs fejkvóta.
Dr. Sápi Attila: Összesen mekkora összeg?
Bobál István:12Mft/év, ebbe benne vannak a közalkalmazottak is.
Dr. Sápi Attila:Kevés a pedagógusok szakkönyvvásárlása.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
10/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Polgármesteri Hivatal munkavállalóit megillető béren kívüli juttatás, ún. Cafeteria-juttatás
mértékét a köztisztviselői illetményalap 8,84-szeresében határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a gazdasági vezetőt, hogy a pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetés
készítésekor építse be.
3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt a Közszolgálati Szabályzat elkészítésére.
Határidő:
2010. február 15. (1. pont tekintetében)
2010. február 28. (2., 3. pont tekintetében)
Felelős:
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
6.) Előterjesztés a közalkalmazottak 2010. évi juttatásairól

Benkó László: PEB megtárgyalta, és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja
elfogadásra.
Pintér Sándor: Javaslom, hogy tankönyvvásárlás legyen 6.000.-Ft.
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez: Adómentes a 4.000.-Ft, ha 6eFt-ról hoz számlát, hozzájárul
ugyanannyi járulék. Más formában kellene megoldani a növelését.
Pintér Sándor: Javaslom, rendeljük mellé az adóját is.
Fercsik Tibor: Az internet adómentes, valószínű, a pedagógus használ internetet.
Pintér Sándor: Akkor javaslom, emeljük 8eFt-ra fel a szakkönyvásárlást.
Dr. Sápi Attila: Ruházati költségtérítés nem jár a pedagógusoknak?
Bobál István: A mostani szerint jár, nem kötelező, kialakult.
Bobál István: Aki az előterjesztéssel egyetért úgy, hogy Pintér Sándor javaslatára 2.000.-Ft
szakkönyvvásárlással és a hozzá tartozó járulékokkal egészítsük ki, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
11/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2010-ben a közalkalmazottak
az alábbi juttatásokban részesülnek:
Étkezési utalvány:
14.000,- Ft/hó/fő + 25 %-os adó x 12 hó = 210.000,- Ft/fő/év
Ruházati költségtérítés:
25.000,- „
= 25.000,- „
Összesen:
= 235.000,- „
Pedagógus Szakkönyvvásárlás 4.000,- Ft/fő/év. (kötelező)
Pedagógus Szakkönyvvásárlás 4.000,- Ft/fő/év. (adható, adóval együtt))
A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére havi 6.000,- Ft/fő/hó étkezési

utalvány.
A képviselő-testület felkéri a gazdasági vezetőt, hogy a 2010.évi költségvetésbe tervezze be a fenti
kiadásokat.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
7.) Polgármesteri hivatalban köztisztviselői létszám bővítése (0,75 fő)

Bobál István: A Proventura Duó Bt. szerződésében kapott olyan feladatot, hogy a szőlőhegy
rendezése, ill. megvásárlását fogja csinálni. Miután megszűnt a szerződésünk, a szerződések
megkötésével megbíztuk egy munkatársunkat, az ő feladatát pedig 6 órás létszámhellyel
szeretnénk feltölteni. Eddig is helyettesítette munkatársunkat betegállomány alatt. Szeretném
2010. dec.31-ig bővíteni ezt a létszámhelyet. A 60 főben még van olyan létszámhely, amit
nem töltöttünk be, műszaki előadó. Keressük lehetőségét, még nem találtuk meg az igazit.
Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Bobál István: Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
12/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a polgármesteri hivatal
köztisztviselői létszámát határozott időre 2010. január 1-től – 2010. december 31-ig 0,75 fő
álláshellyel bővíti. A létszámhoz szükséges 1.300.000,- Ft a 2010-es költségvetésben
betervezésre kerül.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Határidő: azonnal, illetve 2010. december 31.
8.) 2010. évi Faluünnep részletes programjának jóváhagyása

Bobál István: Folytatni szeretnénk az elkezdett hagyományt.
Benkó László: A PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
javasolja elfogadásra.
Fercsik Tibor: Testvértelepülés megvendégelésének költsége hol jelentkezik?
Bobál István: Reprezentációs keretbe terveztük be 1,8Mft-ot. Pályázni fogunk faluünnepre
500eFt-os összegre. Erdélyi testvértelepülésünk jelezte, hogy anyagilag nincs lehetőségük,
hogy 35-40 fővel el tudjanak jönni a költségek miatt, arra gondoltam, hogy a buszköltséget mi
is kifizethetnénk majd. Bazan Tibor alpolgármesternek az volt a javaslata, hogy a Csepregi
Éva és az Interoperett műsorát el kellene hagynunk.
Pintér Tiborné: Ugrálóvár legyen ingyenes a gyerekeknek.
Bobál István: Az operettet kifogásolnák az emberek, ha nem lenne. Csepregi Éva műsorát
függőben hagyhatjuk.
Csoma István: A márciusi ülésen ráérünk eldönteni, február végén eldől a nyárfás ügye.
Csepregi Éva ügyét hagyjuk nyitva, amennyiben nem úgy jön össze a nyárfás szerződésünk,
akkor ezt az összeget arányosan a civil szervezeteknek adjuk oda.
Bobál István: Aki az egyetért azzal, hogy a márciusi ülésre halasszuk el a faluünnep
programjának megtárgyalását, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
13/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2010. évi
Faluünnep programjának megtárgyalását a 2010. március 16-i üléséig elhalasztja
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gedei Tiborné műv.ház vezető
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: 2010. március 16.
9.) 2010.évi „Hévízgyörki Nyár” programjának jóváhagyása

Bobál István: A szponzorálást úgy szervezzük meg, hogy az önkormányzat 100eFt-ot
biztosít, a szponzorokkal felvesszük a kapcsolatot. A szerződéstervezetet elkészíttettem.
Aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
14/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
2010. Június 19. Faluünnep
2010. Július 24. FÁSY mulató ( rendező: Rajkó Gábor, Pintér Sándor)
2010. Augusztus 14-15 PAULÓ LAJOS Emlékműsor halálának 35. évfordulója alkalmából
- Filmvetítés
- Ki mit tud? –osok meghívása
- ………….színházi előadás
2010. Szeptember 17. Kárpátia koncert ( rendező: ÖHIE)
A képviselő-testület a hagyományok folytatása miatt a felsoroltt programokon kívül egy
alkalommal színházi előadás megszervezését és betervezi, amelyhez bruttó 100.000.-Ft-ot
biztosít. Az előadáshoz szükséges további forrásokat szponzorok fogják biztosítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szponzori szerződés tervezetet az
önkormányzat ügyvédjével készíttesse el.
A szponzori szerződéstervezet a határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület tagjai a szponzori szerződést a vállalkozókhoz eljuttatják.
A fenti feladatok végrehajtásának felelőse Gedei Tiborné művelődési ház vezető
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gedei Tiborné műv.ház vezető
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
10.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2010.(II.16.) sz. rendelete Az
élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról

Lukesné Csábi Ágnes: Élelmezésvezető 5 %-os emelést javasol március 1-től a mind a
nyersanyagnormát, mind a térítési díjat. A PEB 8%-os inflációs mértéket javasolt. KSH
honlapján 104,2%.
Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, 5 %-os emelést kevesellte a PEB, 6 igen
szavazattal 8 %-os emelést javasol.
Pintér Sándor: A családokat nem terheli meg a havi +180.-Ft.
Bobál István: A PEB javaslatával aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010.(II.16.) sz. rendelete

Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról
1. Nyersanyagnorma
a, Napi háromszori étkezés esetén:
- Óvodás gyermekeknél:
- Iskolás gyermekeknél:
- Étkezésre kötelezett intézményi dolgozók:
b, Ebéd+Tízórai:
- Iskolás gyermekeknél:
c, Csak ebéd igénybevétele esetén:
- Iskolás gyermekeknél:
- Intézményi dolgozók:
- Vendégebéd:

274,- Ft/fő/nap
326,- Ft/fő/nap
326,- Ft/fő/nap
278,- Ft/fő/nap
213,- Ft/fő/nap
326,- Ft/fő/nap
510,- Ft/fő/nap

2. Térítési díj:
a, Napi háromszori étkezés esetén:
- Óvodás gyermekeknél:
- Iskolás gyermekeknél:
- Étkezésre kötelezett intézményi dolgozók:
b, Ebéd+Tízórai:
- Iskolás gyermekeknél:
c, Csak ebéd igénybevétele esetén:
- Iskolás gyermekeknél:
- Intézményi dolgozók:
- Vendégebéd:

274,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA = 343,- Ft/fő/nap
326,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA= 408,- Ft/fő/nap
326,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA= 408,- FT/fő/nap
278,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA= 348,- Ft/fő/nap
213,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA= 266,- Ft/fő/nap
326,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA= 408,- Ft/fő/nap
510,- Ft/fő/nap + 25% ÁFA= 638,- Ft/fő/nap

Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
10/2009(VI.19.)sz. rendelet.
Bobál István sk
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk
Jegyző

11.) Inco-Med Kft. bérleti díja

Bobál István: A vállalkozó eddig termelt és raktározott a régi óvoda épületében, eddig
fizetett 70eFt + áfa összeget, + rezsit. Jelezte, hogy nem tudja fizetni, mert nincs termelés,
kéri, hogy 35.000.Ft-os havi bérleti díjat fogadja el a testület. Ebben az évben az
önkormányzat területén beruházás kezdődik, ezt tűrni köteles.
Benkó László: A PEB 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja, a
villanyszolgáltatási díjat is a vállalkozó fizesse meg.
Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
15/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete javasolja, hogy az Inco-Med Kft-vel kötött
bérleti szerződés 2010. január 1-jétől az alábbiak szerint módosuljon:
1. A hivatkozott szerződés 6. pontja alapján a szolgáltatás ára 2010. 01. 01-től bruttó
35.000.- Ft/hó
2. A 6. pontban érintett árváltozás 2010.január 1-jétől érvényes.
3. A szerződés 6. pontja alapján 2010. 01. 01.-től a rezsi költségek közül csak a
villanyszolgáltatás, díját kell megfizetni, mivel az ingatlan csak raktározásra szolgál.

4. A szerződés 6. pontja alapján a gáz rezsi költségének felülvizsgálata 2010. 06. 01.-vel történik
meg. A TIGÁZ Zrt ekkor küldi meg az éves elszámolást. Az elszámolás során a TIGÁZ
részéről visszafizetett pénzösszeget visszautaljuk az INCO-Med Kft részére.
5. A bérleti díjat a Képviselő-testület 2010. decemberében felülvizsgálja.
6. A bérlő tudomásul veszi, és tűrni köteles a várhatóan 2010-ben az önkormányzat területén
elkezdődő beruházással kapcsolatos munkálatokat.
A szerződés időtartama: 2010. december 31.-ig, érvényes.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd. vez.
Hajdu Tünde ig. ea.
Határidő: azonnal
12.) Honlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, ajánlatok elbírálása

Bobál István: Kértünk be 4 ajánlatot, 1 érvényes ajánlat érkezett, amely 25eFt/hó+ áfa.
Vannak kötelező feladataink, amit rövid határidővel fel kell tölteni.
Benkó László: A PEB 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Pintér Sándor: Sokallom az összeget.
Bobál István: Nem nagyon tudjuk elnapolni, mert már így is mulasztásban vagyunk.
Dr. Sápi Attila: Fórum létrehozása és moderálás is bele kellene férnie.
Benkó László: Az OKB elnök javasolta, hogy Holló Istvántól is kérjünk árajánlatot.
Bobál István: Javaslom, halasszuk el március 16-ig, adjanak a képviselők új címeket, hogy új
ajánlatokat kérjünk be.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem fogadja el a Local Info
Információ szolgáltató Kft. (1106 Budapest, Gyakorló u.9.) árajánlatát az Önkormányzat honlapjának
megújítására, karbantartására és az adattartalom folyamatos feltöltésére, mivel az árajánlatban
szerepelő összeget magasnak tartja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kérjen be újabb ajánlatokat és terjessze elő a 2010. március
16-i képviselő-testületi ülésre.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kiss Edina ig.ea.
Határidő: 2010. március 16.
13.) Galga Tv műsortámogatási, gyártási ajánlata 2010. évre

Bobál István: Javaslom, hogy abban a pillanatban, ha a pénzügyi fedezetünk biztosított lesz,
utána térjünk vissza rá. Ebben a pillanatban nem áll módunkban a Galga Tv-val szerződést
kötni.
Benkó László: A PEB javasolja, hogy a szerződéskötést az anyagi helyzet megjavulásáig
halasszuk el.
Szovics Mihály: Nem helyes, hogy a község nem értesül arról, milyen döntéseket hozunk.
Polgármester úr is mindig azt mondta régen, hogy nyilvánosság kell. Tudom, hogy anyagi
helyzetünk nem úgy áll, de fontos lenne.
Bobál István: Én is ezt támogatom. Az ÖHE 2006-ben úgy oldotta meg a nyilvánosságot,
hogy az előző testület szintén nem tudott szerződést kötni, és az ÖHE civil szervezetként
szerződést kötött a Galga Tv-vel, és levetítettük az üléseket. Most is megvan a lehetősége
mindenkinek magánemberként. Fontos a nyilvánosság, de egyenlőre az anyagi fedezetünk
nincs meg.

Ifj.Pető Ferenc: Javasom, vetítsék le, a polgármester úr ígéretet tett arra, hogy lesz szerződés,
ki fogják fizetni utólag.
Bobál István: Az ellenzék testületben is van olyan erős, fogjanak össze, közvetítsék le.
Aki egyetért azzal, hogy anyagi fedezet hiányában nem köt szerződést a Galga Tv-vel,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy anyagi fedezet hiányában
nem köt szerződést a Galga Televízióval.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
14.) IKSZT megállapodás módosítása

Bobál István: A pályázattal jól állunk, megérkezett a hiánypótlás, az egyik észrevétel, hogy a
korábban megszavazott működési költségeket a művelődési házra az önkormányzat biztosítja,
ezt vissza kell vonni, mert kettős finanszírozás nem lehet és az ÖHIE az üzemeltetési időszak
végéig kizárólagosan használhatja az ingatlant.

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
18/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Összefogás a
Hévízgyörki Ifjúságért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint
módosítja:
- Az eredeti szerződés 2. pont utolsó bekezdése, - amely a következő - törlésre kerüljön.
„ A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT projekt megvalósulását
követően (az utolsó kifizetési kérelem teljesítésétől számított 5 évig) a működtetési költségeket
saját költségvetésében folyamatosan biztosítja.”
- A szerződés 5. pontja kiegészül az alábbiak szerint:
Felek megállapodnak, hogy a települést érintő közösségi rendezvények, ünnepségek, egyedi
esetben házasságkötési szertartások, valamint választások megtartásához a működtető a helyszínt
térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
Az adott ingatlan tulajdonosának beleegyezésével történik a fejlesztés, és az ÖHIE az üzemeltetési
időszak végéig kizárólagosan használhatja az ingatlant.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
15.) Budakalász Gimnázium kérelme esti tagozatú gimnáziumi képzés beindítására

Bobál István: A Budakalászi Gimázium szeretne kihelyezett középiskolai tagozatokat
indítani az általános iskolában. 4 osztályos gimnázium. 25.000-Ft/tanterem/hó összeget
fizetnének. Jó kezdeményezés, fogadjuk be.
Benkó László: Ez nagyon jó lehetőség Hévízgyörkön. A PEB egyhangúan javasolja
elfogadásra.

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2010. (II.15.)sz. képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sziltop Nonprofit Kft-vel
bérleti szerződést köt 2010. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra esti tagozatú

gimnáziumi képzés beindítására a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Hetente 2 alkalommal
15-20 óra között tartanák az órákat és 25.000-Ft/tanterem/hó összeget fizetnének.
A bérleti szerződés a határozati javaslat mellékletét képezi.
A használt tantermek száma és m2-e:

Tantermek:
fsz. 2. 50 nm
em. 10. 70 nm
em. 14. 70 nm
em. 15. 70 nm
Iroda:
em. 11. 20 nm
Mosdó:
fsz. női és ffi 20 nm
em. női és ffi 20 nm
Folyosó:
fsz. 100 nm
em. 100 nm
Parkoló:
400 nm
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre terjessze elő a Petőfi Sándor
Általános Iskola alapító okiratának módosítását.
Felelős: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató
Gólyáné Dudás Edit gazd.vezető
Határidő: azonnal
16.) Egyebek

Csoma István: Beszéltünk a civil szervezetek támogatásáról és a Galga Tv szerződéséről.
Szeretném, ha 2010-es évre vonatkozóan megbeszélnénk a Sportkör támogatási lehetőségét.
Bobál István: Civil szervezeti támogatások tárgyalásánál nem mondtuk el, hogy két civil
szervezetünk van, aki nem tud működni, csak támogatással, a Sportegyesület és a Polgárőr
Egyesület. Márc. 16-i ülésen javasolni fogok a két civil szervezetnek olyan összeget, mint
tavaly I.félévben volt. Alapvető működési feladatokból származnak alapvető költségek.
Polgárőrség: december 5. óta intenzíven járják a falut, betörés azóta nem is volt.
Pintér Sándor: Közüzemi számláinkat mi fizetjük, ebből a támogatásból tartjuk fenn a 2ha-s
területet is. Egyedi a helyzetünk, a környező községekben az önkormányzat fizeti a közüzemi
számlákat a civil szervezetnek. Az is megoldás, hogy a számlák a hivatalba érkeznek, és innen
utalják a számlákat.
Bobál István: Első félévre elfogadható a megoldás? Ki lehet dolgozni, hogy akár a közüzemi
számlák átalakítása.

Pintér Sándor: Számlákat kifizettük eddig is.
Csoma István: Márciusi ülésre a Sportkör vezetőjével és gazdasági vezetővel dolgozzuk ki a
finanszírozási feltételt, és alternatívával jöjjünk az ülésre.
Kliment Frigyes ÖNYE: Tájékoztatom a testületet, hogy elfogadták a pótlólagosan beadott
papírokat a pályázatra. Újra pályázhatunk. Többi civil szervezet számíthat valamire?
Bobál István: Március 16-tól választ adunk a támogatásokról, én magam is azt akarom, hogy
a civil szervezetek kapjanak támogatást. Ha lesz a Nyárfásra szerződésünk, meg tudjuk
oldani.
Szovics Mihály:Milyen szisztéma szerint történt a temető fásítása? Át lett gondolva? A lenti
parkolónál inkább a pandalt kellett volna rendbe tenni. Tavaszra ezt át kell értékelni.
Bobál István: 170 fát ültettünk. Rendező elv volt, ami segít a parkolásban. Többfajta
véleményt hallok erről. Meg fogjuk mérni a fákat, és amelyek nagyon útban vannak, akkor
tágasabb parkolót alakítunk ki.
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
-kmfBobál István
Polgármester

Csoma István
Jegyzőkönyvhitelesítő

Benkó László
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

