
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 22-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 napirend előtt hallgassuk meg Katona Ildikó és Juhász Zoltán 

beszámolóját. A  Priváttender Kft-vel már volt a testületnek kapcsolata, mely megszakadt. A 

Priváttendernél vezetőváltás történt.  Elképzeléseink közel állnak egymáshoz. Köszöntöm őket. 

Lukesné Csábi Ágnes: A napirendi pontokat a testületnek meg kell szavazni, két 

jegyzőkönyvhitelesítőt kell választani. 

Tóth Tibor: Ez napirend előtt történik. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Fercsik 

Tibort és Szovics Mihályt. 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: A nyárfás területet szerettük volna az önkormányzattal 

együttműködésben fejleszteni. El is készült erre egy koncepció. A koncepció végrehajtása menetésben 

kivonultak a magyar piacról a Priváttender ingatlanfejlesztésre szakosodott befektetői. Ez a tendencia 

azóta sem változott meg. A választások után újraélesztettük a kapcsolatot. A terület adottságai jók. 

Sajnos az ingatlanpiaci recesszióval nem tudunk mit kezdeni.  Két alternatívát látunk. Ezt a területet új 

koncepcióval újrafejlesztettük. Új gépészeti elemeket tettünk be, új beárazás történt. Az elkészült 

anyagot átadtuk a Dunahaus-nak. Még nincs visszajelzés. Jövő év első negyedévében a piacon meg 

lehet indítani az eljárásokat, el lehet indítani az értékesítést. Optimális esetben másfél év alatt 

értékesíthető.  A Priváttender létrehozott egy fejlesztési alternatívát. 1-6 éves projektek. Családi ház 

energiakorszerűsítés, ipari fejlesztés, geotermia, biogáz, stb. Az alternatívákat megpróbáljuk 

maximálisan megvalósítani.  A területnek jók az adottságai. Nem tudjuk, milyen hatások lesznek az 

ingatlanpiacon. Az elvi koncepciót részletesebben ki kell dolgozni.  Létre kell hozni egy vagyonkezelő 

rendszert. Kölcsönösen kell fellépnünk, hogy ez a projekt megvalósuljon. Aktív-passzív házak, 4 

lakásos kivitelben. Jövő év márciusában az első 10-15 %-ot el lehetne adni.  Megpróbálunk ügyfeleket 

importálni, komplex kiviteli áron állíttatjuk elő az épületeket. Az önkormányzatot megpróbáljuk olyan 

helyzetbe hozni, hogy mind a telek, mind a kivitelezés pénzügyi tételei itt folyjanak át. Ehhez 

együttműködés kell, el kell gondolkodni, ki mit tud felvonultatni az értékesítésben. Több piacot 

megkerestünk, egyenlőre nem tudok pozitív eredményekről beszámolni. Az infrastruktúra-fejlesztés 

egyéb megbeszélésen külön anyagot át kell adnunk. 

Fercsik Tibor: Mi a változás a projektben? 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Kisebb az épület, 80 m2-rel, más a gépészet. A Priváttender 

projekttámogatóként jelenik meg. 

Tóth Tibor: Önök azt várják tőlünk, hogy adjuk meg ezt a megbízást, és azonnal a telkek 

értékesítésébe kezdenek. 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Nem ingatlanértékesítési megbízást kérünk. Nekünk is van itt 

befektetésünk, ezt szeretnénk mi is realizálni. Nem akarunk kiszállni ebből. Ingatlanfejlesztési 

programunk van, azt kérjük, hogy ezt erre a telekre jogkörként adja meg az önkormányzat. Ez nem 

kerül pénzbe. Nincs benne jutalék, stb. Azt jelenti, hogy ezt a területet el kezdhetjük fejleszteni. A 

fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációkat megosztjuk, és amikor dönteni kell, arról hozunk közös 



döntést.  

Tóth Tibor: Katona Ildikóval történt beszélgetésen elhangzott, hogy a megrendelők a pénzt letétbe 

helyezik, és mivel nekünk pénzhez kell jutni, ezt a telekárat átvehetjük. Ez a megállapítás továbbra is 

áll.  

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Igen. Abban is együttműködnénk, hogy a komplex letéti rendszert 

áteresztjük az önkormányzatnak. Nekünk úgy is jó, hogy az ügyfél az óvadéki rendszert az 

önkormányzatnál helyezze el.  

Fercsik Tibor:  Volt az önkormányzat és a cég között szerződés, fél éve felmondták egyoldalúan, 

ahhoz képest mi változott az önök részéről, és most újra előnyös lett?  

Juhász Zoltán Priváttender Kft.:  Futunk a pénzünk után.  

Fercsik Tibor: Normál építési telkeknek lett kialakítva, át kell minősíteni a területet, másképp kell 

felosztani, mint jelenleg. Ha valaki megvesz 10 telket, akkor a rendelkezésre álló terület csökken. 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: A területre kidolgoztunk egy optimalizált tervet, erre a területre 

ennél több ingatlant nem lehet építeni. A jelen állapot szerint meg tudjuk ejteni, hogy nyitó árral 

bemegyünk egy kedvező áron ebbe az üzletbe. Ha felfutott a piac, meg lehet csinálni, hogy a másik 

felére mást építünk, vagy többért adjuk el. 

Tóth Tibor: Az megoldható-e, hogy a terület egy részén 10 ház helyett mi külön értékesítsünk? 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Ez a telek az önöké. Ha meghatalmazást kapunk fejlesztésre, akkor 

fejlesztünk rajta, ettől az önkormányzat is fejleszthet. Egyféle épületet terveztünk meg, ezt le lehet 

tenni 20-22 alkalommal.  

Szovics Mihály: Hogy jutnak a pénzükhöz? 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Vállalkozókkal dolgoztatunk, sikerdíjat fizetnek, versenyeztetünk. 

A projekt felénél a pénzünk realizálható. A cél, hogy a piacon ott legyünk.  

Lukesné Csábi Ágnes: Tájékoztatom a testületet, az önkormányzat pert indított a Priváttenderrel 

szemben, 5MFt szerződéstől való elállás, valamint a Holényi Magdolnával megterveztetett, a 

Priváttender kérése alapján az előző polgármester úr, illetve Juhász Zoltán többszöri tárgyalása után a 

szerződéstől elállt, ez a szerződés a mai napig nem lett megkötve, december 8-án lesz a bírósági 

tárgyalás. Holényi Magdolnával átterveztettük az Önök kérése alapján ötször a terveket,  500eFt 

pluszköltséget kellett kifizetni, amire szintén beperelte az önkormányzat önöket emiatt. Fontos, hogy 

ez a testület elfogadta a Helyi Építési Szabályzatot, amely jelenleg a falusias lakóövezetet fogadta el, 

nem az önök 4 lakásos verzióját. Kérem a testületet, hogy mielőtt bármilyen döntést meghoz, előtte 

ügyvéddel tárgyalni kell, mind a peres ügyben, és azért is, hogy ne kerüljünk mi is olyan nehéz 

helyzetbe, mivel ebbe az önkormányzat 60MFt-ot befektetett, komolyan el kell gondolkodni arról, 

hogy ez a pénz nekünk is vissza jöjjön, minél előbb ezt a beruházást, a lakótelkeket értékesítse, mivel 

a költségvetésünk tervezése során erre a pénzre nagy szüksége van az önkormányzatnak. 

Bobál István: Tájékoztatom a testületet, többször is találkozott Juhász Zoltán a testülettel, ott 

ugyanezek elhangzottak, lakosságnövelés szempontjából nagyon jó az elképzelés, mi ezt fogadtuk is. 

Többször módosítottuk a településszerkezeti tervünket. Nem olyan egyszerű, hogy egy beszélgetés 

kapcsán keresztül vigyük. Ha most a Priváttender nyilatkozik arról, hogy van elképzelése, ez pozitív 

dolog, de már volt egy szerződés a Priváttenderrel, azt sajnos nem tudta teljesíteni. Jogi útra tereltük 

ezt a szerződést. Amíg egy konkrét írásos ajánlat nem érkezik, addig nehéz helyzetben vagyunk, a 

jelenlegi tszt a 36 telkes felosztáson van.  Ez alapján tudjuk most értékesíteni. A társasházi ügyet 

leegyeztettük minden hatósággal, gyorsan, és egy egy kis munkával át lehetne alakítani, olyan 

lehetőség nyitott, hogy most mindkét verzió adott az önkormányzatoknak. Kérem, hogy mivel volt egy 

elkötelezettsége a Priváttendernek Önkormányzatunkkal, azt zárjuk le, utána kezdjünk új 

tárgyalásokba.  

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Kötöttünk egy szerződést. A befektetők közölték, hogy nem 

kívánnak részt venni ebben, akkor mi elálltunk ettől a dologtól. Nem tudok belefolyni, hogy az 

önkormányzat mit dönt. Vázoltam alternatívákat, lehetőségeket. Annak idején úgy indultunk el, hogy 

mi leszünk a tulajdonosok. A jelenlegi állapot szerint az önkormányzat marad tulajdonos, lehetőséget 

ad, hogy ingatlanfejlesztést hajtsunk végre. Együttműködve lehet ebben gondolkodni.  

Tóth Tibor:Újra felvettük a kapcsolatot, azt is jelentette, hogy szeretnénk együttműködni. Önök 

meghatalmazást kérnek, hogy ingatlant fejlesszenek. Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy kézzelfogható 

eredmény legyen? 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Nem tudjuk. Mindketten kényszerpályán mozgunk. Javaslom 



tárgyalja meg a testület.  

Tóth Tibor: Ha adunk meghatalmazást, mennyi idő, míg belekezdenek a marketingbe? 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Már bele is kezdtünk, kiadtam az anyagot a TH-nak, 

ingatlanosoknak, újra terveztettem az egészet. A Katona Ildikóval való tárgyalást úgy értékeltem, hogy 

van itt kezdeményezőkézség. Én hiszek ebben a dologban.  

Rajkó Gábor: Jelenleg a falusias övezet van elfogadva, önök társasházakban gondolkodnak. Van-e 

olyan elképzelésük, mely területtel foglalkoznának először, a faluhoz közelebb, vagy hátsórészen? 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Az önök érdekét nézve, nekünk a hátsó részre kell rámennünk. 

Nem kell gázt telepíteni, stb.  

Tóth Tibor: A gázt a gázszolgáltató fogja kiépíteni annak a reményében, hogy fogyasztók lesznek ott.  

A villamoshálózat kiépítése ma kezdődött meg.  

Bobál István: Pontosítok: kisvárosias az a terület, ha 36 telkes, ha 88 társasházas, az ezt nem zavarja. 

A gázt azért állítottuk le, mert Juhász úrék azt mondták, hogy nem kell, a villany folyamatban van. 

Lukesné Csábi Ágnes:Az Émásszal  megkötöttük a szerződést, a hagyományos lakótelkekre. Ha most 

önök azt mondják, hogy nem kérik, ezen már túl van az önkormányzat, az Émász elkezdte a 

munkálatokat. 

Juhász Zoltán Priváttender Kft.:  A tervet úgy csináltuk meg, hogy mindkettőre alkalmas legyen.  

Lukesné Csábi Ágnes: Holényi Magdolna azt mondta, hogy ha az övezeten változtatni szeretnének, 

akkor újra kell terveztetni, a költségek viseléséről a testületnek dönteni kell.  

Juhász Zoltán Priváttender Kft.: Született egy döntés, nem előzte meg a területre vonatkoztatott 

konkrét egyeztetés. Én a Holényi Magdolna munkájából nem láttam semmit, azt hallottam, hogy 

valami megtörtént, erről még egy faxot sem kaptam. Arról szólt a dolog, hogy valami majd itt fog 

történni, át lesz minősítve. Azon a véleményen vagyok, az önkormányzat hozzon egy döntést. Én 

elmondtam, miben tudok segíteni. Vagy csináljuk együtt, vagy nem csináljuk együtt.  

Tóth Tibor: Javaslom, hogy a tájékoztató kapcsán mindenki alakítsa ki véleményét, 

következő ülésen foglaljunk arról állást, hogy adunk-e felhatalmazást ennek a cégnek. Aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze: 

 

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

119/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2010. decemberi ülésén 

megtárgyalja a Priváttender tájékoztatóját a „Nyárfás területtel” kapcsolatosan. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Tóth Tibor: Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok: 

 

1.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

2.)  Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak megválasztása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

3.)Szociális és Ügyrendi  Bizottság tagjainak megválasztása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

4.) Külsős bizottsági  tagok  eskütétele 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 



 

5.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(XI.23.)sz. rendelete, 

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

számú rendeletének módosítása  

  Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

6.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(XI.23.)sz. rendelete, 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2007. (IX. 26.) számú rendelet 

módosítása 

  Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 

7.) Studium-CO  Okt.szervező és Szolg. Kft. munkavédelmi szerződés felbontása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

8.) Csatlakozás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásához, a 

munkavédelmi-feladatellátásához 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

9.) Galgamenti Viziközmű Kft. szerződés-tervezete (Nyárfás vízellátása) 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

10.) Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztató levelének 

kiküldése, polgármester tájékoztatója a tárgyalásokról 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

11.) Szemétszállítás, elhelyezési szerződés 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

12.) Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

13.) Gödöllői Rendőrkapitányság – kapitányságvezetői beosztás véleményezése 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

14.) Priváttender Kft. tájékoztató anyagának ismertetése 

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 

 

15.) Egyebek  

 

Tóth Tibor: Javaslom az alábbi módosítást: 
15.) Vagyonbiztosítás önkormányzati ingatlanokra  

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 
16.) Petőfi S.Ált.Iskola és Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére nyert pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztatás  

  Előadó: Tóth Tibor polgármester 
17. Egyebek 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 

1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 



Tóth Tibor: Tájékoztatómat írásban minden képviselőnek kiküldtem. Azóta változás is történt: 6MFt 

kifizetetlen számlák vannak az önkormányzatnál, jelenleg 1.900.000.-Ft áll rendelkezésre erre. A 

jubileumi jutalmakat kifizettük. Sajnos ilyen helyzetben vagyunk, több mint 10MFt lesz még, ami 

hiányzik ebből a költségvetési évből. A Hilfswerkkel felvettem a kapcsolatot, ő is annak idején 

befektető volt a területre, szociális létesítményt szerettek volna építeni. A mostani tárgyaláson is 

elmondták, hogy ők nem tudnak pénzt ebbe befektetni, közös vállalatba gondolkoznak. A japán 

befektetőcsoporttal is kerestem a felvételt. Holényi Magdolna leszállította azokat a terveket, amelyekre 

az év folyamán testületi döntések alapján felhatalmazást kapott, 1400eFt számlát nyújtott be. Sok 

panasz érkezik, hogy ez vagy az az utca járhatalan, sajnos az önkormányzat anyagi helyeztére való 

tekintettel most semmi megoldásban nem tudunk gondolkodni. Akácvirág utcában 6-7 autó használt 

zúzott követ vitettünk a vasúttól, rendeztük az utat, nagy vízmosások voltak.  A Galgamente 

Ivóvízkészletét védő és megőrző társulás megalakult, lehetett önerő nélküli pályázatot beadni vizsgáló 

kutak kiépítésére. Az É-K-P-N megyei Regionális Hulladékgazd.Társulatnál is volt két ülés, felhívták 

a figyelmünket, hogy kötelezettséget vállalt a 106 önkormányzat, hogy amikor elkészül a gödöllői 

Ökörtelek-völgyi hulladéklerakó, oda fogjuk szállíttatni a hulladékot. Aszódi laktanya ügye: július óta 

nem volt mozgás ebben az ügyben. Szigorodtak a feltételek, addig nem adnak információt, amíg a 

hivatal nem áll fell. Csak pályáztatás útján, ellenérték fejében tudjuk ezt a területet is megszerezni. 

Csapadékvíz-elvezetés: a kivitelezőnek levelet írtam, felszólítottuk, hogy amennyiben nov.30-ig nem 

végzik el a hiánypótlási munkákat, az önkormányzat külső vállalkozóval meg fogja csináltatni.  

Bobál István: 3 téves információ van: nem japán befektetői csoportról van szó, hanem kínairól.  

Laktanya: a jelenleg érvényes törvények szerint zárt pályázat útján lehet megszerezni, ahova az 

önkormányzatot meghívják. Az ügy folyamatban van. Csapadékvíz-elvezetés: ha nem csinálják meg a 

hibákat, a garanciális összeget fel lehet rá használni.  A Hilfswerk most mondta ki először, hogy nincs 

pénze. Járhatatlan utak: nem volt olyan rendkívüli időjárás az elmúlt hetekben. Egyedül az Ősz utca 

volt, amivel foglalkoztunk, tudtuk, hogy az Ősz u.-val kell valamit kezdeni.  

Tóth Tibor: Az Ősz u.-ból jöttek panasszal, nem tudják a babakocsit kitolni, megnéztem, még 

kocsival sem tudtam közlekedni. A járdán rárakták a védőzsákokat, a mai napig ott volt, nem tudtak 

közlekedni. Nagy kátyúk voltak. Orvosoltuk, a zsákokat leszedtük a járdáról, a gödröket kitöltöttük, a 

járdát járhatóvá tettük. Laktanya: nyílt pályáztatás lesz. Csapadékvíz: felszólító levelet írtunk, ha nem 

tesznek eleget, a 14MFt terhére meg fogjuk csinálni. 

Bazan Tibor: Sajnos az utak járhatatlanságához nem kell, hogy rendkívüli időjárás legyen. A 

csatornaberuházás okán itt maradt garanciális javításra szánt pénz, nem javasoltam, hogy másra legyen 

elköltve, ezek ellenére így történt. Ezt csak arra lehetett volna elkölteni, néhány képviselő az ellenállás 

ellenére el lett költve másra. Ez nem szerencsés, ha azt mondja egy korábbi vezető, hogy nincs ilyen 

gond.  

 

2.)  Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak megválasztása  

 

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy az alábbi személyek legyenek megválasztva a Oktatási, 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságba, kézfeltartással jelezze: 

Rajkó Gábor Hévízgyörk, Úttörő u.48. elnök 

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. tag 

Fercsik Tibor Hévízgyörk, Kossuth L.u.8. tag 

Bankó Miklósné Hévízgyörk, Béke u.30. tag 

Fercsik Zsolt Hévízgyörk, Tavasz u.1/c. tag 

 

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

120/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyeket választja meg 

az Oktatási, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság tagjainak:   

Rajkó Gábor Hévízgyörk, Úttörő u.48. elnök 

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. tag 



Fercsik Tibor Hévízgyörk, Kossuth L.u.8. tag 

Bankó Miklósné Hévízgyörk, Béke u.30. tag 

Fercsik Zsolt Hévízgyörk, Tavasz u.1/c. tag 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 
3.)Szociális és Ügyrendi  Bizottság tagjainak megválasztása 

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy az alábbi személyek legyenek megválasztva a Szociális 

és Ügyrendi Bizottságba, kézfeltartással jelezze: 

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u58/a. elnök 

Dr. Sápi Attila Hévízgyörk, Ady E.u.136. tag 

Pintér Tiborné Hévízgyörk, Úttörő u.61.  tag 

 

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

121/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyeket választja meg a 

Szociális és Ügyrendi Bizottság  tagjainak:   

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u58/a. elnök 

Dr. Sápi Attila Hévízgyörk, Ady E.u.136. tag 

Pintér Tiborné Hévízgyörk, Úttörő u.61.  tag 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Határidő: azonnal 

 
4.) Külsős bizottsági  tagok  eskütétele 

A Külsős bizottsági  tagok leteszik az esküt a polgármester előtt. 

 
5.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.(XI.23.)sz. rendelete, a 

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

rendeletének módosítása   

 

Lukesné Csábi Ágnes: - Ismerteti az előterjesztést- 

A testületnek az alakuló üléstől számítva 6 hónapon belül az egész SZMSZ-t felül kell vizsgálni, ill. új 

SZMSZ-t kell alkotni. Minősített többség kell elfogadásához. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze: 

 

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

 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

13/2010.(XI.23.)sz. rendelete 

 

a Képviselő-testület és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2007.(V.30.) számú rendeletének 

módosítása  

 

1.§. 

 



A rendelet 7.sz.melléklete az alábbiakra változik: 

 

Állandó bizottságok létszámai, összetétele 

 7.sz.melléklet* 

 

1. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 7 fő 

Rajkó Gábor Hévízgyörk, Úttörő u.48.  elnök 

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u58/a. tag 

Dr. Sápi Attila Hévízgyörk, Ady E.u.136. tag 

Fercsik Tibor Hévízgyörk, Kossuth L.u.8.  tag 

Kustra Mihályné Hévízgyörk, Úttörő u.49. tag 

Bóna Ervinné Hévízgyörk, Szahara u.22. tag 

Fercsik Ádám Hévízgyörk, Úttörő u.35. tag 
 

2. Oktatási, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság (5 fő) 

Rajkó Gábor Hévízgyörk, Úttörő u.48. elnök 

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. tag 

Fercsik Tibor Hévízgyörk, Kossuth L.u.8. tag 

Bankó Miklósné Hévízgyörk, Béke u.30. tag 

Fercsik Zsolt Hévízgyörk, Tavasz u.1/c. tag 

 

3. Szociális és Ügyrendi Bizottság (3 fő) 

Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u58/a. elnök 

Dr. Sápi Attila Hévízgyörk, Ady E.u.136. tag 

Pintér Tiborné Hévízgyörk, Úttörő u.61.  tag 

 

2.§. 

A rendelet 16. és 17.sz. mellékletekkel egészül ki: 

 

   

SzMSz 16. számú melléklete. 

  

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő–testülete 

Szociális és Ügyrendi Bizottság  
Ü g y r e n d j e  

1. A Szociális és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) működésének 

részletszabályait az alábbiak szerint határozza meg. 

  
2. Az Szociális és Ügyrendi Bizottság Hévízgyörk Község Önkormányzatának képviselő 

testülete által létrehozott állandó bizottság. A Bizottság 3 tagból áll: 2 fő választott 

képviselő, 1 fő kültag.  

  

3. Az Elnök választott képviselő. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki a megfelelő 

fórumokon képviseli a Bizottságot. Az elnök helyettesítését annak távolléte vagy egyéb 

akadályoztatása esetén a bizottság által választott helyettese, ennek hiányában a 

legidősebb választott bizottsági tag látja el. A helyettes kizárólag választott képviselő 

lehet. 

  

4. Az Elnök a hatáskörileg illetékes témákban előkészíti a képviselő testület döntéseit és 

ellenőrzi a döntések végrehajtását. Ellenőrzi a képviselő testület hivatalának a képviselő 

testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját saját 



hatáskörében. 

  

5. A Bizottság éves munkaterv alapján működik, amely kialakításánál figyelembe veszi az 

önkormányzat éves programját.  

6. A Bizottság munkatervére javaslatot tehet: 

a)   bármelyik képviselő,  

b)  a bizottság tagja 

c)   a polgármester 

d)  az alpolgármester 

e)   a jegyző 

  

7. A Bizottság munkatervéről maga dönt, tájékoztatás céljából azt a képviselő testület elé 

terjeszthet. 

  

8. A Bizottság feladata ellátása érdekében szükség szerint ülésezik. Az üléseket a 

Bizottság elnöke vezeti. 

  

9. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

  

10. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen 2 fő jelen van. A Bizottság üléseinek állandó 

meghívottai: 

a) polgármester 

b) alpolgármester 

c) jegyző 

d) további meghívottak  

e) a munkatervben szereplő személyek 

f) képviselők 

g) akiket a Bizottság elnöke megjelöl. 

  

11. A Bizottság ülései nyilvánosság szempontjából a képviselő testület ülésére vonatkozó 

szabályok az érvényesek. A Bizottsági ülésen előterjesztett írásos dokumentumok 

(meghívó, előterjesztés) sokszorosításáról, postázásáról a jegyző által kijelölt hivatali 

dolgozó gondoskodik. 

  

12. A Bizottság elnökét az SZMSZ-ben meghatározott ülésvezetői jogosítványok illetik 

meg. 

  

13. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 

-    a Bizottság létszámát 

-  az ülésen megjelent Bizottsági tagok nevét 

-    a távol maradottak közül azokét, akik távolmaradásukat előre jelezték 

-     a meghívottak nevét (külön, akik az ülésen megjelentek) 

-     a határozatképességet 

-   a megtárgyalt napirendek lényegét 

-     a tárgyalt napirendek során hozott döntést, állásfoglalást, stb. a szavazati arány 

feltüntetésével. 

  

14. A Bizottság ülésén készült jegyzőkönyvet 8 munkanapon belül át kell adni a Hivatal 

jegyzőjének. A Bizottság írásos dokumentumait a jegyző kijelölése alapján a Hivatal arra 

illetékes dolgozója kezeli. 



  

15. A Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörben ellátandó 

feladatokat, amelyek a következők: 

- javaslatot tesz a szociális, egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos feladatokra, 

-  megtárgyalja és véleményezi a hatáskörébe tartozó rendelettervezeteket,  

-   folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat SZMSZ-nek hatályosulását, 

szükség esetén javaslatot tesz módosítására, illetve új szabályzat alakítására,  

-  ellátja más bizottságok hatáskörébe nem tartozó rendelet, határozatok 

tervezetének vizsgálatát, 

-  ellátja a testületi-üléseken a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos 

teendőket, 

-   részt vesz a feladatkörével kapcsolatos pályázatok tervezésében, kivitelezésében, 

-    elrendeli a jogtalanul felvett segélyek visszafizetését, 

-  dönt az átmeneti segélyek megállapításában, megszüntetésében, 

-  dönt a lakásfenntartási támogatás megállapításában, megszüntetésében, 

- megállapítja az ápolási díjra való jogosultságot és a díj összegét, az ápolási 

kötelezettség teljesítését, 

-  részt vesz a feladatkörébe tartozó pályázatok lebonyolításában (pl.: Bursa 

Hungarica), 

-  elbírálja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket, ennek 

keretében elbírálja a természetben nyújtandó gyermekvédelmi támogatásokat, 

meghatározza a támogatások formáját és mértékét, 

-   elbírálja a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermek egyéni 

rászorultsága alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményen túl 

biztosítható további kedvezményt, 

- méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti a megtérítendő összeget és 

ennek kamat összegét, ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését 

rendeli el /Szt. 17. §. (8)/ 

- elrendeli, illetve mentesítést ad a jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása 

miatt kifizetett segély visszafizetésére, erre indokolt esetben részletfizetést 

engedélyez. 

- kötelezi az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt a szociális 

törvényben meghatározottak szerint a visszatérítésére /Szt. 17.§(1)/ 



 

-                        figyelemmel kíséri a gazdasági jellegű döntések szociálpolitikai 

kihatását, a helyi szociálpolitika alakulását, 

-                       előzetesen véleményezi a képviselő-testület elé kerülő munkatervben 

szereplő előterjesztéseket, amelyek szociálpolitikai jellegűek, 

- javaslattal élhet a helyi szociálpolitika változtatására, a szociális rendeletben 

rögzített ellátási formák javítását illetően,  

-                       a Bizottság elnöke beszámolási kötelezettséggel tarozik a polgármester 

felé a Bizottság munkájáról. 

- a Bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testületnek a 4 éves választási 

ciklusban végzett bizottsági munkáról 

  

16. Ha a Bizottság a Hivatal és az Önkormányzat intézményei tevékenységében a képviselő-

testület álláspontjától, céljától való eltérést, az Önkormányzati érdek sérelmét vagy a 

szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

  

17. A Bizottság működése közben főbb kapcsolatai: 

            - testület egyéb bizottságai 

            - jegyző 

            - polgármester 

            - alpolgármester. 

  

18. Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ötv., valamint az SZMSZ vonatkozó 

paragrafusait kell alkalmazni. 

SzMSz 17. számú melléklete. 

  

Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő–testülete 

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

Ü g y r e n d j e  

 

1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) működésének 

részletszabályait az alábbiak szerint határozza meg. 

 

 

 

2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság Hévízgyörk Község Önkormányzatának 

képviselő testülete által létrehozott állandó bizottság. A Bizottság 5 tagból áll: 3 fő választott 

képviselő, 2 fő kültag.  

3. Az Elnök választott képviselő. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki a megfelelő 

fórumokon képviseli a Bizottságot. Az elnök helyettesítését annak távolléte vagy egyéb 

akadályoztatása esetén a bizottság által választott helyettese, ennek hiányában a legidősebb 

választott bizottsági tag látja el. A helyettes kizárólag választott képviselő lehet. 

4. Az Elnök a hatáskörileg illetékes témákban előkészíti a képviselő testület döntéseit és 

ellenőrzi a döntések végrehajtását. Ellenőrzi a képviselő testület hivatalának a képviselő 

testület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját saját 

hatáskörében. 

5. A Bizottság éves munkaterv alapján működik, amely kialakításánál figyelembe veszi az 



önkormányzat éves programját. 

  

6. A Bizottság munkatervére javaslatot tehet: 

a) bármelyik képviselő,  

b) a bizottság tagja 

c) a polgármester 

d) az alpolgármester 

e) a jegyző 

  

7. A Bizottság munkatervéről maga dönt, tájékoztatás céljából azt a képviselő testület elé 

terjeszthet. 

8. A Bizottság feladata ellátása érdekében szükség szerint ülésezik. Az üléseket a 

Bizottság elnöke vezeti. 

9. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

10. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen 3 fő jelen van. A Bizottság üléseinek állandó 

meghívottai: 

a) polgármester 

b) alpolgármester 

c) jegyző 

d) további meghívottak  

e) a munkatervben szereplő személyek 

f) képviselők 

g) akiket a Bizottság elnöke megjelöl. 

  

11. A Bizottság ülései nyilvánosság szempontjából a képviselő testület ülésére vonatkozó 

szabályok az érvényesek. A Bizottsági ülésen előterjesztett írásos dokumentumok 

(meghívó, előterjesztés) sokszorosításáról, postázásáról a jegyző által kijelölt hivatali 

dolgozó gondoskodik. 

  

12. A Bizottság elnökét az SZMSZ-ben meghatározott ülésvezetői jogosítványok illetik 

meg. 

  

13. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 

a) a Bizottság létszámát 

b) az ülésen megjelent Bizottsági tagok nevét 

c) a távol maradottak közül azokét, akik távolmaradásukat előre jelezték 

d) a meghívottak nevét (külön, akik az ülésen megjelentek) 

e) a határozatképességet 

f) a megtárgyalt napirendek lényegét 

g) a tárgyalt napirendek során hozott döntést, állásfoglalást, stb. a szavazati arány 

feltüntetésével. 

  

14. A Bizottság ülésén készült jegyzőkönyvet 8 munkanapon belül át kell adni a Hivatal 

jegyzőjének. A Bizottság írásos dokumentumait a jegyző kijelölése alapján a Hivatal arra 

illetékes dolgozója kezeli. 

  

15. A Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörben ellátandó 

feladatokat, amelyek a következők: 

- megtárgyalja és véleményezi a hatáskörébe tartozó rendelettervezeteket,  

- közreműködik az általános iskola és az óvoda nevelési, illetve pedagógiai 



programjának jóváhagyásában; közreműködik a nevelési, ill. pedagógiai program 

végrehajtásának értékelésében, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka 

eredményességének megítélésében; 

- véleményezi az iskola és az óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázati kiírást, a 

beérkező pályázatokat, és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a vezető 

személyére; 

- előkészíti és javaslatot tesz az Önkormányzat alapfokú oktatási, nevelési, 

intézményrendszerének kialakítására; 

- véleményezi a költségvetés-tervezet oktatást és ifjúsági programokat érintő 

részét; 

- ellenőrzi az oktatási és nevelési intézmények tevékenységét; 

- javaslatot tesz és véleményezi az oktatással, neveléssel, ifjúsággal kapcsolatos 

önkormányzati rendeleteket, határozatokat és előterjesztéseket; 

- rendszeresen felülvizsgálja és ellenőrzi az alapfokú oktatási, nevelési 

intézmények és szervezetek tevékenységét, rendeletek és határozatok 

végrehajtásában mutatkozó szabálytalanságok esetén polgármesteri és/vagy 

jegyzői intézkedést kezdeményez; 

- közreműködik a nevelési, oktatási intézmények alapító okiratának, szervezeti és 

működési szabályzatának, házirendjének, minőségbiztosítási programjának, 

felszerelési- és eszközjegyzékének jóváhagyásánál. 

- Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedéseket 

- közreműködik a közművelődés feltételeinek biztosításában, támogatja helyi 

közművelődési tevékenységet; 

- közreműködik a közművelődési feladat ellátása során a közösségi színtér, illetve 

közművelődési intézmény biztosításában; 

- a közösségi színtérrel, illetve közművelődési intézménnyel kapcsolatban segíti a 

Képviselő-testület munkáját; véleményezi a közművelődési intézmény használati 

szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait;  

- véleményezi a művelődési ház és könyvtár éves munkatervét és költségvetés 

tervezetét 

- ellenőrzi a közművelődési intézmény tevékenységét 

- segíti a Képviselő-testület döntését művészeti alkotás közterületen, valamint 

önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, 

lebontásáról. 

- támogatja és segíti a Képviselő-testület munkáját abban, hogy a közösségi 

kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelődésre, társas életre 

szerveződő közösségek tevékenysége, a lakosság életmódja javítását szolgáló 

kulturális célok megvalósulhassanak; 

- a törvény keretei között javaslatot tesz a helyi kitüntetések és elismerő címek 

alapítására; 

- közreműködik a Képviselő-testület azon munkájában, hogy biztosítsa a felnőtt 

lakosságnak, az ifjúságnak az általános nyilvános könyvtári szolgáltatást; 

- Javaslatot tesz a törvényben nem meghatározott, kiegészítő feladatokra egyéb 

könyvtárhasználati feltételekre és kedvezményekre. 

- működési területén figyelemmel kíséri a sportban meghatározott célkitűzésekre, 

fejlesztési elvekre, irányokra vonatkozó döntések végrehajtását; 

- véleményezi a költségvetés-tervezet közművelődést és sportolási lehetőségeket 

támogató részét; 

- javaslatot tesz és véleményezi a közművelődéssel és sportolással kapcsolatos 

önkormányzati rendeleteket, határozatokat és előterjesztéseket; 



- javaslatot tesz a Község sportolási lehetőségeit biztosító intézményeinek 

kialakítására és működtetésére; 

- közreműködik a szabadidősport szervezésében. 

- Kapcsolatot tart a Község sportegyesületeivel, s azok munkáját segíti. 

- közreműködik a községi ünnepek megszervezésében, dönt lebonyolításuk 

ügyében; 

- véleményezi a Képviselő-testület elé terjesztett díszpolgári és egyéb cím 

adományozására tett javaslatokat; 

- A Pénzügyi Bizottsággal közösen javaslatot tesz a kulturális-, hagyományőrző-, 

és sport alapítványok, egyesületek, nem önkormányzati fenntartású intézmények 

anyagi támogatására. 

- a Bizottság elnöke beszámolási kötelezettséggel tarozik a polgármester felé a 

Bizottság munkájáról. 

- a Bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testületnek a 4 éves választási 

ciklusban végzett bizottsági munkáról. 

 

16. Ha a Bizottság a Hivatal és az Önkormányzat intézményei tevékenységében a 

képviselő-testület álláspontjától, céljától való eltérést, az Önkormányzati érdek sérelmét 

vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését 

kezdeményezheti. 

  

17. A Bizottság működése közben főbb kapcsolatai: 

            - testület egyéb bizottságai 

            - jegyző 

            - polgármester 

            - alpolgármester. 

  

18. Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ötv., valamint az SZMSZ vonatkozó 

paragrafusait kell alkalmazni. 

 

3.§. 

A rendelet 8.sz. mellékletét hatályon kívül helyezi. 

4.§. 

Hatálybaléptetés 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik - a helyben szokásos módon. 

Tóth Tibor sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 

Polgármester     jegyző 

 

 

 
6.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XI.23.)sz. rendelete, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2007. (IX. 26.) számú rendelet módosítása 

Lukesné Csábi Ágnes: A szociális rendeletet azért kell módosítani, mert a Pest Megyei Közigazgatási 

Hivatal októberben küldte meg jogi véleményét, ezekben a pontokban foglaltakat kell módosítani, ill. 

tájékoztatom a képviselőket, hogy várhatóan december hónapban fogják ismét módosítani a 

szoc.törvényt, pl. ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatást, ezt várhatóan a 

decemberi ülésre ismét be kell hozni a rendelet módosítását. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze: 

 



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

 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2010.(XI.23.) sz. rendelete 

 
a 

11/2007. (IX. 26.) számú  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

1.§. 

(1) A rendelet bevezető része az alábbiakra változik: 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 25.§.(3) b) és az 1990.évi 65.tv. 8.§.(4). És 16.§.(1) 

bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

2.§. 

A rendelet 2.§.(1) bekezdése az alábbiakra változik: 

(1)Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság kiterjed: 

a.) magyar állampolgárokra, 

b.) bevándoroltakra és letelepedettekre, 

c.) hontalanokra, 

d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 

akiknek a lakcíme Hévízgyörk illetékességi területén van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme 

van, az illetékességet az a lakóhely, vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol 

életvitelszerűen lakik.  

3.§. 

A rendelet 5.§.(9) bek. az alábbiakra változik: 

A rendelet az ellátások megállapításához szükséges jövedelemszámításnál irányadó időszak 

vonatkozásában, a Szoc.Tv.10.§.(2) bekezdésében foglalt előírásokat alkalmazza. 

4.§. 

A rendelet 21.§.(2)  b.) pontját hatályon kívül helyezi: 

 

5.§. 

A rendelet 26.§. és 27.§-át hatályon kívül helyezi. 

 

6.§. 

A rendelet 29/A.§.(4)bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

7.§. 

A rendelet VIII. fejezet 48.§-át hatályon kívül helyezi. 

 

8.§. 

A rendelet 1.számú melléklete kiegészül az alábbiakkal: 

- dönt a szociális pályázatokról. (pl. Bursa Hungarica) 

 

9.§. 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben 

szokásos módon. 

Tóth Tibor sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 

Polgármester     jegyző 



 

 
7.) Studium-CO  Okt.szervező és Szolg. Kft. munkavédelmi szerződés felbontása  

Tóth Tibor: Ez a cég végezte a munka- tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, szerintem 

elég jól végezte. Azt is tudni kell, hogy a kistérségi társulás is rendelkezik ilyen 

tevékenységgel. A kistérség szeretné, ha ezt minden tagönkormányzat velük végeztetné el. 

Bekértük az árajánlatokat, szinte teljesen egyezik. El kell dönteni, kivel fogjuk ezt 

elvégeztetni. Az eddigi cég jól végezte munkáját, viszont a kistérség a mi szervezetünk, azt 

kellene támogatnunk, ha már egyforma az árajánlat.  

Fercsik Tibor:. A Peb ülésen is említettem, hogy nem volt rájuk panasz, jól végezték 

munkájukat, az árban sem különböznek, nem látom okát, hogy változtassunk, ami eddig 

működött. A másik is külső cég, csak  a kistérségi társuláson keresztül végzi munkáját.  

Bobál István: Jól végezte munkáját a Studium Co. Olyan feladatokat is elvégzett, oktatás, 

kockázatelemzés, stb.  nem jelent problémát, ha nem a kistérségben vagyunk. Több 

önkormányzat a kistérségben nem együtt dolgozik. Felépítették az a rendszert, ami ide 

kapcsolódik, nem gondolom, hogy meg kellene szüntetni a szerződést velük. Közel 10eFt-os 

különbség van is a Studium Co javára éves szinten. 

Rajkó Gábor: A PEB ülésen megtárgyaltuk.  Előtte olyan napirendi anyagunk volt, hogy a 

Studium co. közel 30eFt-tal több volt az árajánlata. az információk eljutottak a céghez, a 

cégvezető a kistérségi árajánlat alá ment.  A PEb ülésen elhangzott, hogy kistérségi tagok 

vagyunk, javasolja 5-1 arányban a kistérségi ajánlatot támogatta.  

Fercsik Tibor: Én csak a PEB ülésen kaptam anyagot. 

Rajkó Gábor: Én kértem a jegyzőnőt, hogy melyik szerződések fognak lejárni határidővel. 

Úgy voltam, hogy akkor ebbe az összegbe szerepel a Studiumnak a 343eFt/év. Kaptunk a 

kistérségtől egy jobb ajánlatot, a bizottsági ülés napján megjelent a Studium Co. vezetője, 

délutánra küldte a kedvezőbb ajánlatát.  

Tóth Tibor: A PEB javaslata elhangzott.  

A módosító javaslatot teszem fel szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Studium CO. Kft-t 

bízzuk meg továbbra is, kézfeltartással jelezze. 

 

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

122/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem fogadja el a 

módosító javaslatot, miszerint a Studium Co. Oktatásszerv. És Szolg. Kft-t bízzuk meg 

továbbra is a munkavédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi kockázatértékelési feladatok 

ellátására. 

A Képviselő-testület felmondja a Studium Co. Oktatásszervező és Szolgáltató Kft-vel kötött 

szerződést, amely a munkavédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi kockázatértékelési 

feladatok ellátásáról szól, 2010. 12. 31. napjával felmondja. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
8.) Csatlakozás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásához, a munkavédelmi-

feladatellátásához  

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy az Aszódi Kistérséghez csatlakozzunk a munkavédelmi 

feladatellátáshoz,  kézfeltartással jelezze. 

 



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

123/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásához, munkavédelmi feladatok 

ellátására 2011. január 1-jétől. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
9.) Galgamenti Viziközmű Kft. szerződés-tervezete (Nyárfás vízellátása)  

Tóth Tibor: Azért kaptuk meg a szerződéstervezetet, mert a nyomásfokozó gépészeti 

berendezései nem lettek kivitelezve, csak az épület. A viziközmű szeretné a nyárfás területén 

a vízelvezetési beruházást lezárni. Kérte, hogy a szerződést módosítsuk. Javasolja, hogy 

ennek a szerződésnek az időtartamát 2012.dec.31-ig hosszabbítsuk meg. Ez technikai jellegű. 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával,  kézfeltartással jelezze. 

 

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

124/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Galgamenti Viziközmű Kft-vel kötött megállapodás módosítását a Hévízgyörk, nyárfás terület 

vízellátása és szennyvízelvezetése, valamint a Szahara utca vízellátása tárgyában. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
10.) Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztató levelének kiküldése, 

polgármester tájékoztatója a tárgyalásokról 

11.) AVE Szemétszállítás, elhelyezési szerződés  felbontása  

Tóth Tibor: Beüzemelt a gödöllői hulladéklerakó, a gazdaságosság miatt kérik, hogy akik 

vállalták, szállítsák oda a hulladékot. Az önkormányzatnak most az AVE-val van szerződése, 

ami dec.31-ig érvényes, a jobbágyi lerakóba viszik a hulladékot. Kötelezettséget vállaltunk, 

hogy a gödöllői telepre fogjuk vinni a hulladékot. Amennyiben nem teszünk eleget, és ebből a 

társulásnak bevételkiesése lesz, azokkal az önkormányzatokkal fogják megfizettetni, akik nem 

vitték oda a hulladékot. A PEB ülésére a zöld híd képviselőjét meghívtuk. Árajánlatot tettek, 

hogy mennyiért tudják a hulladékot kezelni, ez jóval magasabb, mint amit most az AVE-nak 

fizetünk. A PEB-en határoztunk, kérjünk ajánlatot az AVE-tól, ha ő lenne a beszállító a Zöld 

Híd-ba, mennyi lenne. Ezt meg is küldték. A Zöld Híd ajánlatánál jóval magasabb az ő 

ajánlatuk. Ülés előtt kaptam egy levelet, amelyben Bag és Kartal polgármestere arra kér, hogy 

ezt a döntést napoljuk el, folytassunk tárgyalásokat. Javaslom, most ne döntsünk, annak 

alapján hozzuk meg döntésünket. Bármiféle megállapodás születik, törvényellenes lesz, mert 

nem oda fogjuk vinni a hulladékot, ahova kell. El fognak bennünket marasztalni előbb- utóbb. 

Elképzelhető, hogy pár hónapig életbe lesz egy szerződés, ami olcsóbb, mint a Zöld Hídé, de 

számolnunk kell azzal, hogy perbe fognak minket. 

Bobál István: Érdemes elnapolni a döntést. Nagyon sok tárgyaláson részt vettünk, sokszor 



nem szavaztunk, ezzel együtt meghozták azokat a döntéseket, melyek irreálisan magasak. 

Fercsik Tibor:  Az AVE leírja, hogy akkor is jelentős áremelést lenne kénytelen 

érvényesíteni. Mindenképp bele vagyunk kényszerítve egy jelentős áremelésbe, nehogy peres 

dologba is bele keveredjünk.  

Tóth Tibor: Azért javasoltam, hogy napoljuk el, mert meg akarom hallgatni a két 

polgármester társam véleményét. Semmi esély nincs arra, hogy a Zöld Híd-nak az árképzését 

meg tudjuk támadni, mert megfelelő törvények alapján készült el.  

Lukesné Csábi Ágnes: A Martin Attila elmondta a PEB ülésen, hogy a testületnek legkésőbb 

nov.30-ig dönteni kell, mert csak akkor tudják biztosítani a teljes közszolgáltatást.  Ha nem 

oda szállítja jan.1-től a hulladékot a testület, akkor is meg kell fizetni a rendszer 

fenntartásához szükséges költségeket, kártérítést is számlázhatnak ki. – Zöld Híd levelének 

felolvasása – Erről az ügyről legkésőbb nov.30-ig kell dönteni a testületnek. 

Szovics Mihály: A PEB ülésen kellő érvekkel jött elő Martin Attila. Ez ár alatt nem lehet 

elszálíttani és kezeltetni. 

Lukesné Csábi Ágnes: A mai napon kiszámoltuk az elhelyezési díjkalkulációt, 23.400.-Ft 

lenne egy évre, egy napra 65 Ft-ot jelent. 

Bobál István: A Zöld Hídnak nagy most a mellénye, próbál fenyegetni, közben ők késtek két 

évet.  Két évig nem lesz bajunk, ha nem oda szállítjuk, hisz nem az önkormányzat hibájából 

késtek két évet, mi akkor nem fenyegetőztünk. Nincs akkora kényszerhelyeztünk. 

Tóth Tibor: Nem felel meg a valóságnak. Azt, hogy csúszott két évet a befejezés, azt a 106 

önkormányzat nyakába lehet varrni. A Zöld Híd most alakult, 106 önkormányzat bízta meg. 

Megbízásunk alapján végre akarja hajtani feladatát. A lakosságnak meg kell mondani, hogy a 

szemétkezelés ennyibe kerül. A görbe utakkal a lakosokat büntetjük, mert az önkormányzatot 

el fogják marasztalni, meg fogják büntetni.  

Lukesné Csábi Ágnes: A Martin Attila a PEB ülésen elmondta, hogy a hulladékot az uniós 

szabványoknak megfelelően válogatják is, szelektíven kezelik. Azért volt idáig ilyen olcsó a 

díj, mert nem volt válogatás, kezelés.  

Rajkó Gábor: A Martin Attila kifejtette, hogy nem ragaszkodnak, hogy komplex 

szolgáltatást végezzenek. A PEB ülésen elhangzott, kérjünk árajánlatot az AVE-tól. Az AVE 

küldte árajánlatát, 6000.-Ft-tal magasabb árat számoltak a 60 l-es kukára, mint a Zöld Híd. Az 

ülés előtt kaptunk egy levelet a bagi polgármester kezdeményezésével, hátha lenne még 

olcsóbb lehetőség a szemétszállításra. Várjunk még, a legkedvezőbb ajánlatot tudnánk 

elfogadni. Volt egy javaslat, ott a jelenlévő önkormányzatok, a többszázezer ember 

képviseletében megszavazták ezt az összeget, nem harcolt kellőképpen azért, hogy ez a 

23.400.-Ft csak a fele legyen. 

Bobál István: Kellőképpen harcoltunk a lakosság érdekében. Nem kellett volna olyan 

épületeket építeni  a Kerepes-ökörvölgyön, luxuxkörülmények között vannak. Mi nem 

szavaztuk meg ezt az összeget. Tiltakoztunk a drága beruházás ellen, drága gépek ellen. Én 

nem szavaztam meg, azért javaslom, hogy napoljuk el. Tura és Galgahévíz hogy tud 120 l 

edényzetet elvinni a lakosságtól 16.400.-Ft-ért, amikor a turai hulladékgyűjtő egyik 

legmodernebb.  

Bazan Tibor: A PEB ülésen Martin Attilától az is elhangzott, hogy ha minden 

tagönkormányzat oda szállítani, akkor bajban lennének, mert nem tudnák, hogyan szállítsák 

oda. Ellentmondást érzek. Ne szalasszuk el az utolsó lehetőséget. De ha már nem tudunk mit 

tenni, szállítsunk oda. 

Lukesné Csábi Ágnes: Ha a Zöld Híd végzi a közszolgáltatást, akkor nem kell közbeszerzési 

eljárást lefolytatni. Ha nem ők, akkor közbeszerzési szakértőt kell alkalmazni a testületnek, 

melynek költségei vannak. Azért is javaslom, hogy nov.30-ig döntsön erről a testület. 

Szovics Mihály: A két polgármester azért írt levelet, hogy lefaragjana az árból. Ha hárman 

adnak ajánlatot, akkor kedvezmény lesz belőle. 



Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy ebben most ne döntsünk, napoljuk el a napirendet, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

125/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Zöld Híd Régió 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel (Gödöllő, Dózsa Gy.u.69.) települési 

szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés”-ről szóló döntést és az „AVE Hevesi 

Városfenntartó Kft-vel  hulladékszállítási közszolgáltatásra kötött szolgáltatási 

szerződés”-ről szóló döntést elnapolja. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Babineczné Toldi Erika pü.ea. 

Határidő: azonnal 

  
12.) Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása  

 

Tóth Tibor: - Ismerteti az előterjesztést- 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

126/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja a 

Galga-menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását: 

II. 2/4. ponttal történő kiegészítés: 

„A társulás a beruházás kapcsán beszerzett tárgyi eszközökkel ÁFÁ-s bérbeadási 

tevékenységet végez.” 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

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

 

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

127/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával jóváhagyja a Galgamenti 

Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (üzemeltető) Társulás társulási megállapodásának 

módosítását az alábbiak szerint: 

1. A Társulási megállapodás 1. oldalán található felsorolásból a polgármesterek neve kimarad és átkerül a 

megállapodás 1. számú mellékletébe. 

2. az 1.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép: A társulás képviselője: a Társulás elnöke, Galgamácsa, a gesztor 

település polgármestere 

3. A 3. 6. pontban a pénzügyi bizottság tagjainak felsorolásából a polgármesterek neve kimarad. 

4. 4.1. pont „vagyon” szó helyébe „eszközök” szó kerül 



5. 5.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 

A Társulás elnöke: Galgamácsa (Gesztor) település polgármestere 

5.3. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 

A Társulás elnökhelyettese: Aszód Város polgármestere 

5.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 

A társulás titkára: Püspökszilágy polgármestere 

5.5. pont az alábbiak szerint módosul: 

5.5.1. lesz az „Tartós akadályoztatásnak minősül: 

-Tartós betegség,távollét (10 napnál hosszabb,folyamatos távollét) 

- Polgármesteri tisztség bármely okból történő megszűnése” szövegrészből 

5.5.2. Kötelezettség vállalás aláírásánál az elnök és az elnökhelyettes együttesen ír alá. Az elnökhelyettes 

akadályoztatása esetén az elnök mellett második helyi aláíró Váckisújfalu község polgármestere 

5.5.3. Településenkénti teljesítési igazolást  az elnök mellett a települések polgármesteri írják alá. 

Galgamácsa esetében másodhelyi aláíró az alpolgármester. 

6.  IX. Társulási megállapodás megszűnése 

9.1. marad 

7.  X. társulási tagság megszűnése 

9.2. helyébe a 10.1. lép 

9.3. helyében a 10.2. lép 

9.4. helyébe a 10.3. lép 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
13.) Gödöllői Rendőrkapitányság – kapitányságvezetői beosztás véleményezése  

Tóth Tibor: - Ismerteti az előterjesztést.- 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

128/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bozsó Zoltán r. 

dandártábornok rendőrségi főtanácsos kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 
14.) Priváttender Kft. tájékoztató anyagának ismertetése 

 

- Napirendek előtt megtörtént a tájékoztató- 

 
15.) Vagyonbiztosítás önkormányzati ingatlanokra 

TóthTibor: Felülvizsgáltuk az ingatlanainkra a vagyonbiztosítást. Megkaptuk az ajánlatokat, van egy 

kedvező ajánlat, a mostani összegnek a fele. 

Rajkó Gábor: Én mondtam a jegyzőnőnek, hogy szeretném, ha a PEB ülésre már lenne árajánlat a 



biztosítóktól. Ma érkezett az anyag, azért nem lett PEB ülésen tárgyalva.  

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

 

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

129/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy az Allianz Biztosítóval 

2010. december 31-ig érvényes vagyonbiztosítását - 30 nappal a biztosítás évfordulója előtt – 

felmondja és a fenti biztosítók által benyújtott  ajánlatok közül az UNIQA Biztosítóval köt szerződést 

az önkormányzati vagyonbiztosításra, mivel e biztosító mind tartalmát, mint esetleges kártérítés esetén 

a legszélesebb körű szolgáltatást nyújtja. 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovács Margit ea. 

 Bányánszkiné Tóth Erika pü.ea. 

Határidő: azonnal 
 

16.) Petőfi S.Ált.Iskola és Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére nyert pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztatás  

Tóth Tibor: Az önkormányzat a két intézmény akadálymentesítésére a pályázatot elnyerte.  

Az összegeket az önkormányzathoz leutalták, a pályáztatás eredménytelen volt, a mai napig 

ez a beruházás meghiusult. Ennek a beruházásnak van határideje, önerőt kell biztosítani, 

előfinanszírozni is kell. Mint tudjuk másra sincs pénzünk, erre sincs. Ezért van az a javaslat, 

hogy ezt a pályázatot mondjuk vissza.  

Rajkó Gábor: A PEB megtárgyalta, álláspont alakult ki. Bobál képviselő úrtól kérdezem, 

hogy mi az oka, hogy a márciusi sikeres pályázat nem tudott az önkormányzat pályázókat 

megnyerni annak, hogy adjanak be érvényes pályázatot. A gazdasági.vezető tájékoztatott az 

összegekről, közel 10Mft az önkormányzat hiánya a kifizetetlen számlák miatt. A mai napon 

ez változott, de még jönnek hozzá. Tehát az önkormányzat nem tudja hozzátenni az összesen 

8MFt-ot, sajnos azt mondtuk, hogy ebben a helyzetben senki nem tudja felvállalni, hogy  

a2011-es költségvetésből ezt a 8Mft-ot odategyük. A kistérségi beruházás már elkezdődött, az 

idősek nappali ellátása, még oda is kell 3,6MFt.  

Bobál István:  Nem kaptunk ajánlatot a pályáztatásra. Közben a Priváttenderrel 

megszakadtak a tárgyalásunk. Kértük a beruházás befejezésének módosítását, ez meg is 

történt. Nem tudom elfogadni, hogy mindkét pályázatot mondjuk vissza, hogy az iskolát 

megosszuk attól, hogy a fejlesztést ne csináljuk meg. Az iskoláét nem kellene visszamondani. 

Az, hogy nincs pénzünk, és széttárjuk a karunkat, ezt nem lehet. A megoldás az, hogy ha az 

elnyert pályázatokat befejezzük. Mi meg is mondtuk, milyen forrásból teremtenénk pénzt. 

Ennek előkészítését el is kezdtük, de közben a kampány olyan dolgokat hozott, másképp 

döntöttek, megváltoztatták a helyzetet. Hibás döntés, ha azzal indultuk, hogy az első ülésen 

két pályázatot visszamondotok. 

Szovics Mihály: Javaslom Bobál képviselőtársamnak, jöjjön azzal a bátorsággal elő, mint a 

Hévízgyörki Nyár-nál, azt mondta, hogy ha nem szavazzátok meg, akkor is megcsinálom. 

Most tegye meg ugyanezt a gesztust.  

Tóth Tibor:4 éven keresztül minden alapot nélkülöző optimizmus és dicsekvés volt. Arra 

kérem Bobál képviselőtársamat, ezt a gyakorlatot szüntesse meg.  A mostani testületben 

számosan ülnek, akik felhívták annak idején a figyelmét ezeknek a veszélyére. Ön mindent 

lesöpört az asztalról. A számok birtokában ki merem jelenteni, hogy a falunak a legnagyobb 

ellensége, amit  ön 4 éven keresztül folytatott.  A banktól megkerestek minket, van-e 

elképzelésünk arra, hogyan gondoljuk a pénzügyi helyzetet megoldani, szinte 

finanszírozhatatlanná váltunk. Ebben a jelen testületnek semmiféle döntése nincs. Közölték 

velünk, hogy az önkormányzat rossz adós,  az állami garanciát az állam meg sem adta. 



Katasztrofális pénzügyi helyzetben vagyunk.  Ennek ellenére kértem a bank vezetőjét, a 

helyzet ellenére, azokat a finanszírozási módokat, amivel a következő évet túl tudjuk élni, 

nekünk is biztosítsák. A kötvényből a 131MFt-ot csak a jövő évben kötelező 48MFt 

visszafizetésére költhetjük. Bobál úrnak nem kell tovább szítani az ellenségeskedést. 

Jegyzőnő a múlt héten egy dokumentumot adott, amely nem került a testület elé. A Hilfswerk 

Kft. mindig azt mondta, hogy pénzt nem tud beletenni, hanem közös vállalatban tud 

gondolkodni. Ha a bank felszabadítja a 150MFt-ot, ez a nyár folyamán el lett volna költve, 

akkor januárban lehúzhattuk volna a redőnyt. Már ebben az évben is az önkormányzat 

finanszírozhatatlanná vált, úgy kezdték az évet, hogy 25MFt folyószámlahitelt vettek fel, 

9MFt bérhitelt, augusztusban pedig 30MFt-ot vettek fel. Ez nem volt tudatva a falu 

lakosságával. Akkor írta a bank, hogy az önkormányzat nem vehet részt önerős 

pályázatokban. A falu lakosságát illett volna tájékoztatni. A működéshez az idén is 64MFt 

kellett.  

Bazan Tibor: Okt.3-án lezárult egy fejezet. Volt itt aljas kampány. Hévízgyörknek arra van 

szüksége, hogy mindenki közösen a képviselői eskü alapján dolgozik. Ha pályázatfigyelésre 

nem fizettünk volna ki 10MFt-os nagyságrendet az elmúlt 4 évben, akkor lehet, hogy most az 

iskola önereje meg lenne.  

Rajkó Gábor:Szeretnénk kérni tőled, honnan fogjuk előteremteni az iskola 

akadálymentesítéséhez az összeget? Javaslom, hogy ha teszel egy javaslatot, a 8,5MFt-ot 

honnan fogjuk előteremteni, akkor csak a polgármesteri hivatal akadálymentesítését adjuk 

csak vissza.  

Bobál István: 3MFt kell az iskola pályázathoz.  Én is azt mondom, hogy lezárult egy fejezet, 

akkor miért mutogatunk vissza, miért nem hagytátok végig csinálni annak a csapatnak.  Azt 

mondtátok, ti tudjátok, hogyan fogjátok megoldani. Mi már nem akartunk önerős pályázatot 

indítani, de a meglévőket nem akartuk visszaadni. Finanszírozhatatlanná vált az 

önkormányzat: ez azért nem igaz, mert 2010-ben 104MFt-os szerződéssel rendelkeztünk, 

amiben benne volt 5MFt előleg, 40MFt fizetés és le volt ütemezve, mikor fizetik ki. A bank 

mindig is kérte a költségvetést, mióta volt folyószámla-hitel. A 2010-es költségvetésünk, 

amikor a szerződés megkötődött, teljesen megalapozott volt. Senki nem tudta, hogy a 

szerződéseket ki hogyan teljesíti. Ezzel nem lehet mit kezdeni.  510MFt-os pályázati pénzeket 

megnyertünk a falunak.  

Tóth Tibor: Az elmúlt 4 éve alatt született döntéseknek a következménye ez. Teljes szakmai 

megalapozatlanság uralta ezt a 4 évet. Olyan költségvetést nem lehet elfogadni, amelyben 

ennyi bizonytalanság van. Ez a testület tudta, hogy amikor meghirdette a telkeket magánerős 

házaknak, még 150MFt-ot remélt, egyetlen fillér nem jött be belőle. Nincs rá kereslet, irreális 

ár volt. Felelős önkormányzati politikus, amikor nem jön be pénz belőle, akkor nem készít 

olyan költségvetést, hogy leírom az álmaimat, és annak a vége 460MFt, és nincs meg hozzá a 

bevételi forrásom, hasamra ütök, és 104MFt-ot írok a telkekre. Az a következménye, hogy 

júniusban fizetési gondok voltak, az önkormányzat dolgozói majdnem nem kapták meg a 

fizetésüket. Idén 64MFt-ot elköltöttek hitelből. Addig kezelték a beteget, hogy majd most bele 

fog halni, és ez nem ennek a testületnek a felelőssége. 2020-ig évi 48MFt-ot kell visszafizetni.  

Bobál István: Juhász Zoltán elmondta, hogy ennek az önkormányzatnak értékteremtő 

beruházása volt a nyárfás. A nyárfás az vagyon. Önkormányzat mögött vettünk 8 telket, 

szőlőhegyen vásároltunk területet. A jövőt építjük. Sajnos a mostani testület nem tudja, hogy 

mit kell csinálni. A polgármester átadásnál elmondtam, szeretnék támogatást nyújtani, 

szeretnék a tárgyalásokon ott lenni, javaslatokat elmondani. Egy tárgyalásra hívott meg. 

Olyan még nem volt a demokráciában, hogy van 5 képviselő, van 3 bizottság, és egy 

képviselőnek egy bizottság sem jutott.  

Fercsik Tibor: Meddig kell kivitelezni az iskola pályázatot? 

Bobál István: Jövő év augusztus 30. 



Gólyáné Dudás Edit: A holnapi nappal vissza kell utalni, mert még egy elszámolást sem 

adtunk be. 

Lukesné Csábi Ágnes: Nov.23-ig már kifizetési kérelmet kell benyújtani, akkor nem kellett 

volna az előleget visszautalni.  

Fercsik Tibor: A lehetőség még nyitott marad. 

Tóth Tibor: Az össz bevétel 290MFt körül lesz.  Még egyszer ez a bank nem enged olyan 

költségvetést, hogy nem látja biztosan.  

Lukesné Csábi Ágnes:Nemcsak a 8MFt-ról van szó, hanem előre meg kell finanszírozni a 

beruházást. A közbeszerzési eljárás után kerestünk volna olyan vállalkozót, aki ebbe az 

előfinanszírozásba segít, sajnos nem sikerült ilyet találni. A bankosok elmondták, hogy a 

költségvetésbe csak a reális bevételeket, kiadásokat tervezzük be, ill. nem tudunk új 

pályázatokat benyújtani. 

Fercsik Tibor: Nem tudhatjuk, hogy mi fog történni jövő nyáron.  

Rajkó Gábor: Abban az esetben, ha úgy dönt a testület, hogy visszautalja az előleget, de 

valamilyen csoda folytán januárban pénzhez jut az önkormányzat, és van rá lehetőség, hogy 

az iskola akadálymentesítése kezdődjön el, akkor jelenlévők mindenki támogatni fogja., 

augusztus 31-ig be tudjuk fejezni, akkor az önkormányzat adja meg azt a lehetőséget, hogy 

csináljuk meg a beruházást.  

Fercik Tibor: Már magamra is személyes támadásnak érzem, hogy mindenért az elmúlt 4 év 

a hibás, nyilván van, amiben hibás, van, amiben nem, csak, ha már ekkora a probléma, és 

mindenen próbálunk spórolni, akkor alakuló ülésen kezdhettük volna azzal, hogy 

polgármester fizetését nem a maximumban határozzuk meg, hanem a minimumban, ahogy ezt 

egy módosító javaslat indítványozta, és akkor az évente 1.600eFt-ot sprórolt volna a 

településnek.  

Tóth Tibor:A mostani polgármesternek kevesebb legyen a pénze, mint annak a 

polgármesternek, aki ezeket a rossz döntéseket hozta 4 éven keresztül? Etikátlan. 

Fercsik Tibor: Ha mindenen spórolunk, kötelessége lett volna, hogy saját magán spórol. 

Bazan Tibor: Nem napirendi pont, alakuló ülésen lehetőséged lett volna javaslatot tenni, 

mennyi legyen a polgármester fizetése. 

Szovics Mihály:Amikor volt egy lehetőség, hogy a polgármesternek 500eFt a 

kötelezettségvállalása, azt mondta, hogy minden alkalommal be fog számolni. Utolsó egy-két 

alkalom volt, hogy beszámolt, akkor miért nem jöttél azzal elő? Az lehetett két nap alatt 2MFt 

is. 

Rajkó Gábor: A Jászságban van olyan önkormányzat, ahol minden évben a falu pénzügyi 

helyzetét a nyilvánosság előtt közmeghallgatáson tájékoztatát a lakosságot.  Ezt szeretném én 

is Hévízgyörkön bevezetni. Nem volt még javaslat, hogy  honnan teremtsük elő a 3,5MFt-ot.  

Bobál István: Elkezdtem tárgyalni egy vállalkozói körrel, hogy a nyárfásból 7 telket vegyen 

meg, ez 35MFt, kezdjen el beruházást. Ezzel a 35MFt-tal el tudtuk volna úgy kezdeni a 

költségvetést, hogy a hiányzó -30MFt-ot be tudtuk volna tömni az űrt. Még most is 

tárgyalásban vagyok. Még nem kaptam konkrét választ. De most nem tárgyalhatok az 

önkormányzat ügyeiről, mert semmilyen tárgyalásra nem vagyok hivatalos, bizottságba se 

vagyok hivatalos.  

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

 

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

 

130/2010. (XI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a Petőfi S.Általános Iskola, 

valamint a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére nyert pályázatoknál a pályázati 

előleget visszautalja a Magyar Államkincstár részére, a VÁTI által meghatározott időpontig. 



 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal. 
 

17. Egyebek 

Rajkó Gábor: Javaslom, hogy az OKB-nak legyen ülése, alakítsuk ki a 2011-es kulturális 

programokat. Támogatom, hogy a Galga Tv közvetítse az üléseinket.  

Tóth Tibor: Megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 

-kmf- 

 

 

 

  Tóth Tibor      Lukesné Csábi Ágnes  

Polgármester     jegyző 
 

 

Fercsik Tibor 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

 

Szovics Mihály 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


