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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 15-én megtartott
alakuló nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház helyiségében.
Jelen vannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Bobál István
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály
Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
1.)Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
Bobál István korelnök: Köszöntöm a megjelenteket. A 2010.évi választások utáni alakuló
testületi ülést megnyitom, megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes.
Átadom a szót Dr. Réti Istvánnak, a Választási Bizottság elnökének, hogy ismertesse a
2010.évi önkormányzati választások eredményét.
-

Dr. Réti István ismertetője a 2010. évi önkormányzati választások eredményéről, és a
megbízólevelek átadása

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Dr. Réti István HVB elnöke: Felkérem a képviselőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek
felállni és mondják utánam az eskü szövegét.
- képviselők eskütétele megtörténikDr. Réti István HVB elnöke: Felkérem Hévízgyörk polgármesterét, szíveskedjen felállni és
tegye le az esküt.
-Tóth Tibor polgármester eskütétele megtörténik.Dr. Réti István HVB elnöke: Most pedig átadom a testületi ülés vezetését Tóth Tibor
polgármesternek.
3.) A polgármesteri program ismertetése
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, 6. alkalommal nyertem el ezt a tisztséget.
Köszönetet mondok a választás lebonyolításában részt vevő minden személynek, a falu
lakosságának. 5 alkalommal megfeleltem a rám bízott követelményeknek, az előttünk álló
ciklus lesz a legnehezebb. A napokban átláttam a falu pénzügyeit, nagyon pesszimista a
helyzet. A falunak 131MFt pénztartaléka van, a következő években 48MFt-ot kell
visszafizetni a kötvényre. Először áttekintettem, hogy a hátralévő 3 hónapra rendelkezünk-e
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annyi pénzzel, hogy az önkormányzat zavartalanul működjön. Legalább 10MFt még mindig
hiányzik abból, hogy amit az előző testület elképzelt, meg tudjuk valósítani. Biztos, hogy
7MFt telekbevétel nem lesz. 4,5 MFt jubileumi jutalom nincs még kifizetve. Önkormányzat
hitelállománya 2010.: Ezév januárig a kötvényből 219 MFt-ot elköltött. Már most kellett
fizetni tőketörlesztést, a 150MFt-ból a bank 19MFt-ot leemelt. Folyószámlahitelt vettek fel
25MFt értékben, majd 9MFt bérhitelt az év közepén, most hogy a csapadékvíz-elvezetés
átadásához ki tudják fizetni a számlát, 30MFt rövid lejáratú hitelt vett fel az önkormányzat.
Ez 64 MFt az évben. Számolni kell azzal, hogy a jelenlegi létszám-struktúrából adódóan az
önkormányzatnak további 30MFt költségvetési hiánya van. Vissza kell fizetni a kötvény ránk
eső részét, 48MFt-ból 38MFt a tőkerész, ezt automatikusan leemeli. Ha ezeket összeadom,
olyan jövő elé állunk, hogy 142MFt-ról kell majd döntést hozni. A képviselő-testületnek
meg van kötve a keze az elkövetkezendő időben. Annak idején előírták, hogy a 350MFt-ot
mire lehet használni. Itt kezdődött a hiba, hogy a 350MFt-ot nem arra a célra használták fel,
amire kellett volna. Mindösszesen 60MFt-ot fordítottak a telkek kialakítására, de sajnos 2 év
alatt nem lehetett egyetlen telket sem eladni. Súlyos tízmilliókat nem arra a célra használta
fel, amire kapta. Így következhetett be az az állapot, hogy ilyen súlyos az adósságállapotunk.
Gondolkodunk, hogy mit lehet tenni, mi is létrehozzunk termelő beruházást, kapcsolatfelvétel
már több helyen megtörtént. Gondolkoztunk azon is, hogy a telkeket reális, csökkentett áron
megpróbáljuk értékesíteni. Elhatároztuk, hogy kiadáscsökkentő intézkedéseket fogunk
végrehajtani, takarékoskodás, létszámcsökkentés. A községet elérte az adósságspirál. 2006-os
adatok: 14MFt hitelállomány volt, 10MFt követelés, tehát 4MFt hiánya volt és volt még
8,5MFt tartozása a 10MFt óvodára felvett hitelből. Világosan látszik, hogy nem vagyunk
könnyű pénzügyi helyzetben. Ha nem akarunk csődöt jelenteni, akkor a hitelállomány
növekedni fog, amit nem szeretnénk, mert ha bármilyen sikeres tárgyalásokat folytatnánk, az
azt jelenti, hogy azonnal nem jutunk pénzhez, ahhoz idő kell. Az előző testületnek is volt rá 34 éve arra, hogy ezeket beindítsa, nem sikerült, nekünk sem fog 1-2 hónap alatt.
Kényszerpályára vagyunk állítva. Kérem a képviselőtársaimtól, hogy amikor legközelebb a
2011.évi költségvetés előkészítése lesz a téma, mindenki gondolkozzon, hogy ebből a súlyos
helyzetből hogyan tudunk kilábalni. Köszönöm a figyelmet.
Bobál István: Arra számítottunk, hogy polgármesteri program lesz.
Tóth Tibor: Ünnepélyes ülés van, felvázoltam a község helyzetét, nem az az ülés, hogy szót
adjunk.
Bobál István: Ez egy alakuló képviselő-testületi ülés, ha nem kapok szót, le fogjuk írni.
Tóth Tibor: Megadom a szót, akkor is megadtam, amikor nem volt jogos.
Bobál István: Számítottunk, hogy polgármesteri program ismertetése lesz, az következett be,
hogy 4 év programjának a szapulása. Két polgármester-jelölt volt rajtam kívül, ha tudták,
hogy ilyen nagy baj van, akkor miért ragaszkodtak ehhez a problémához. Mi tudtuk, hogy
lehet ezt a problémát kezelni, hogyan fogjuk megoldani. Nincsenek csodák, amiket
elindítottunk folyamatokat, akár a nyárfás, laktanya, szőlőhegy, ez a program el fog indulni és
csak ebből lehet pénzt szerezni. A 4 éves ciklusban felelősségteljesen ezt határozta el, és ezt
hajtottuk végre.
Fercsik Tibor: Elhangzott, hogy 219MFt-ot elköltött az előző testület. Ez való igaz, hogy
elköltötte, de ki lehet számolni, hogy ebből 140MFt itt van a faluban. A telkek
befektetésében, az önkormányzat pályázatainak önrészeiben, az elkészült pályázatok
megvalósításának az önrészeiben, ill. 19MFt már ennek a kötvénykibocsátásnak a
törlesztésében. Valóban a többi része működési kiadásokra ment el a 4 év alatt, nem 1 év alatt,
és nem 2 év alatt. Ez évi 20MFt. Ezt nem biztosítja a központi költségvetés.
Tóth Tibor: Folytatom az adatsort: idáig arról szólt, hogy a dicshimnusz és a győzedelem,
hány százmilliót nyertek pályázatokon. Ezt kell érteni, hogy nem elég, hogy pályázunk, mert
azt bárki meg tudja tenni. A pályázatnak van feltétele, hogy biztosítjuk az önerőt. Nem az a
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gondom, hogy kötvényt bocsátottak ki. Ha tartották volna magukat ahhoz, és addig nem költik
el más olyan nem nagyon fontos dolgokra, utána nem lesz miből visszafizetni a kölcsönt. Oda
jutottunk, hogy mire meg tudunk egyezni befektetővel, és pénzt hozzá kell tenni, addigra
elköltöttük a pénzt másra, erről beszélek. Ha az a pénz letétbe lett volna, és addig nem költik
el, és megvárják, míg nyélbe ütődik a laktanya ügye, vagy a telkek ügye, ha azt a pénzt arra
használjuk, akkor lett volna eredménye. A napokban vissza kell fizetni a 15MFt-ot azért, mert
elmaradt az iskola és a hivatal akadálymentesítése. Gondozási központhoz jövőre 3MFt-ot
hozzá kell tennünk. Piac-pályázathoz is jövőre 12MFt-ot hozzá kell tenni. Tájházhoz 4MFt-ot
kell hozzátenni, összesen 27MFt. Erről is beszélni kell. Annak idején leszavazták a
hulladéklerakó építését. Erről lehetett vitatkozni. A gödöllőiek megépítették, hatalmas
bevétele van belőle. Ha itt megvalósult volna, semmi gondunk nem lett volna. 2010.február
11-én , idáig csak olyan határozat van, hogy a laktanya melletti területen mit építenek:
oktatási, sport, kulturális és logisztikai tevékenység. Ebben az is van „hulladékudvar, és mini
hulladékégető mű létesítével.” 4 évvel ezelőtt az a beruházás, ami sokkal távolabb volt a
falutól, az annyira rossz volt, vagy most hulladékégető, mi a kettő között a különbség. Ez
elgondolkodtató. Azért szavaztatta le, hogy ne az a testület mondhassa, hogy szerzett egy
beruházást?
Lukesné Csábi Ágnes:Észrevételem van, az SZMSZ szerint a testületi ülésen a korelnöknek
vagy ha átadja a szót a polgármesternek, a napirendi pontokat el kell fogadtatni, ez nem
történt meg, javaslom, hogy a 4. napirendi ponttól fogadja el a testület a napirendi pontokat.
Két jegyzőkönyvhitelesítőt kell választani, egyszerű többséggel.
Tóth Tibor: A mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének javaslom Bazan Tibort és Szovics
Mihályt.
Aki a további napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
4.) A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása
Előadó: Rajkó Gábor képviselő
5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző
6.) Bizottságok megválasztása
Előadó: Tóth Tibor polgármester
7) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; eskütétele
Előadó: Tóth Tibor polgármester
8) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Előadó: Rajkó Gábor képviselő
9.)Egyebek
a.) Volt főállású polgármester 3 havi juttatása
Előadó: Rajkó Gábor képviselő
b.) Polgármester szükség szerinti helyettesítése az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsában
Előadó: Tóth Tibor polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.
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4.) A polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása
Rajkó Gábor: Gratulálok a polgármester úrnak, sikerekben gazdag, nyugodt 4 évet kívánok
önnek. Kérem a 3 polgármester-jelöltet, aki a választáson elindult, hogy a mai naptól azon
próbáljunk dolgozni, hogy a falut ne csődbiztos irányítsa januárban, hanem ez a testület
folytassa munkáját. Ne azzal teljen el az ülés, hogy vitatkozzunk.
Polgármester illetményére javasolt összeg, 3000 lakos felett a szorzó 11-12,5. olyan
minimális a különbség a minimum és a maximum között, hogy ne legyen törés abban, hogy az
előző polgármester és a mostani polgármester fizetése között, hogy én javasolom, hogy a
jelenlegi polgármester fizetése 485.000.-Ft legyen, a költségátalánya ennek 30%-a, 145.000.Ft.
Bobál István: Módosító javaslatom van, nem valós az a helyzet, hogy az előző polgármester
fizetésével legyen azonos, mert az előző polgármester 2006-ban a minimumot állapíttatta meg
magának, 426.000.-Ft-ban, az előző polgármester 25%-ot állapíttatott meg költségtérítésként,
ami 106.000.-Ft volt, és két évre le is mondott erről és visszafizette az önkormányzat
kasszájába a fizetését. Én ezt azért tettem, mert volt egy másik fizetésem, és nem tartottam
tisztességesnek azt, hogy az államtól is vegyek fel fizetést, és az önkormányzattól is.
Javaslom, hogy most is a minimumot fogadjuk el, és a 25% költségátalányt, mert mindkét
polgármester-jelölt azt mondta, hogy nagy a baj a pénzügyi helyzetben az önkormányzatnál,
tehát itt is mértéktartással kell lenni. Jelenlegi polgármester az államtól felveszi a nyugdíjat,
és az önkormányzattól is fel fog venni fizetést, ezért is javaslom, hogy az a fizetés legyen
megállapítva, ami 2006-ban az akkori polgármesternek volt.
Rajkó Gábor: Aki egyetért Bobál István módosító javaslatával, hogy a minimumot kapja a
polgármester, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el
Bobál István javaslatát.
Rajkó Gábor: Aki egyetért az általam javasolt összeggel, az kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
111/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tóth Tibor
polgármester illetményét 2010. október 3-tól 485.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Költségtérítését az illetménye 30 %-ának megfelelő összegben, azaz 145.500,- Ft/hó-ban
állapítja meg.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Lukesné Csábi Ágnes: Az SZMSZ-t az alakuló ülésen a testület minősített többsége alapján
kell módosítani. 6 hónapon belül az egész SZMSZ-t felül kell vizsgálni. Ebben a
módosításban csak a legszükségesebbeket tettük bele, a képviselők tagjainak száma névsora,
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címe, bizottságok, alpolgármester, polgármester fogadóórája, 6.,sz. melléklet, 7.sz. melléklet.
Az első ülésen csak a pénzügyi és vagyonnyilatkozat nyilvántartó bizottságot köteles
megválasztani. Az alakuló üléstől számított 30 napon belül a képviselőknek, polgármesternek
vagyonnyilatkozatot kell tenni. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat kiküldtük. A
gazdasági programot 6 hónapon belül felül kell vizsgálni, vagy újat kell alkotni. Hévízgyörk
honlapján minden rendeletet és információt megtalálnak.
Tóth Tibor: Aki egyetért az SZMSZ módosításával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12./2010.(X.16.)sz. rendelete
a Képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2007.(V.30.) számú rendeletének
módosítása
1.§.
A rendelet 29.§- az alábbiakra változik:
A határozatképesség megállapítása
29.§ (1) A képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a képviselőknek
több mint a fele, azaz – 4 fő jelen van.
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására
újra össze kell hívni.
2.§.
A rendelet 80.§-a az alábbiakra változik:
A testület állandó bizottságai
80.§ (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó
bizottságokat hozza létre:
- Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság
- Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
- Szociális és Ügyrendi Bizottság
3.§.
A rendelet 90.§- az alábbiakra változik:
Az alpolgármester
90. § /1/ A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, - annak javaslatára - munkájának
helyettesítésére, segítésére, titkos szavazással alpolgármestert választ saját tagjai közül, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára.
/2/ Az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét, és a polgármester irányításával
látja el feladatait. Az alpolgármester feladatát a polgármester határozza meg.
Munkája során:
a.) részt vesz a testületi ülés működési feltételeinek megteremtésében
b.) segíti a képviselők, bizottsági tagok munkáját,
c.) közreműködik a testületi döntések tervezeteinek előkészítésében, a végrehajtás
megszervezésében és ellenőrzésében.
/3/ A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a polgármester
tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörben gyakorolja.
/4/ A társadalmi megbízatású alpolgármester a polgármester általános helyettese, tartós
akadályoztatása esetén a polgármester feladat és hatáskörét ellátja.
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4.§.

A rendelet 6.számú melléklete az alábbiakra változik:

6.sz. melléklet
Települési Képviselők névsora, címe, telefonszáma
Név
Tóth Tibor
Polgármester
Bazan Tibor
képviselő
Bobál István
képviselő
Fercsik Tibor
képviselő
Rajkó Gábor
képviselő
Dr. Sápi Attila
képviselő
Szovics Mihály
képviselő

Lakcím
2192 Hévízgyörk,
Úttörő u.51.
2192 Hévízgyörk
József A.u.39.
2192 Hévízgyörk
Kossuth L. u. 11.
2192 Hévízgyörk
Kossuth L. u. 8.
2192 Hévízgyörk
Úttörő u. 48.
2192 Hévízgyörk
Ady E. u. 136.
2192 Hévízgyörk
Ady E. u. 58/a.

Telefonszám
Tel: 06/20-9164-401

E-mail
hgyorkonk@vnet.hu

Mobil: 20-371-4764

bazant1@invitel.hu

Mobil: 06/20-933-8150

bobal@invitel.hu

Mobil: 30-525-6006

tfercsik@galgaktv.hu

Tel: 06/28-590-515
06/20-969-8053
Mobil: 30-531-4031

rajko@viragtrend.hu

Tel: 06 28/435-017
Fax: 06 28/590-790

sapia@galgaktv.hu
sapi.attila@egis.hu
szovicsauto@invitel.hu
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5.§.
A rendelet 7.sz. melléklete az alábbiakra változik:
Állandó bizottságok létszámai, összetétele
7.sz.melléklet
1. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 7 fő
2. Oktatási, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság (5 fő)
3. Szociális és Ügyrendi Bizottság (5 fő)
6.§.

A rendelet 11.számú melléklete az alábbiakra változik:
11.sz. melléklet
A polgármester fogadóórái:
Hétfő

800 -16.00
7.§.

A rendelet az alábbi 15.számú melléklettel egészül ki:
15. számú melléklet.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő–testülete
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság
Ügyrendje
A Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) működésének részletszabályait az
alábbiak szerint határozza meg.
2. A Pénzügyi Bizottság Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
által létrehozott állandó bizottság. A Bizottság 7 tagból áll: 4 fő választott képviselő,
3 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.
1.

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
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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 4 fő jelen van. A Bizottság üléseinek
állandó meghívottai:
a) Polgármester,
b) Alpolgármester,
c) települési képviselők,
d) jegyző,
e) további meghívottak:
f) a munkatervben szereplő személyek,
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:
a) előzetesen megtárgyalja és véleményezi a képviselő-testület elé kerülő
pénzügyi-gazdasági témájú előterjesztéseket, különösen az:
Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet tervezetét, az Önkormányzat
zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét, az Önkormányzat féléves, valamint
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának, továbbá az
Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását (különös tekintettel a
saját bevételekre) a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
c) véleményezi a hitelfelvételt, vizsgálja annak indokát és gazdasági
megalapozottságát,
d) ellenőrizheti a Polgármesteri Hivatal és az Intézményeinél a pénzügyigazdasági jellegű szabályzatok betartását, érvényesülését, a gazdálkodás
menetét, szabályszerűségét,
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e) tájékoztatást kérhet a képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített
egyesületekről, szervezetekről a támogatás felhasználására vonatkozóan,
f) a Bizottság, vagy tagjai részt vesznek az Önkormányzat által meghirdetett
versenytárgyalásokon,
g) az Önkormányzat adórendeletének előkészítésében való aktív részvétel és
véleményezés,
h) javaslatot tesz a polgármesteri illetmény emelésére,
i) javaslatot tesz jutalomra polgármesternek meghatározott időszakban végzett
munkája értékelése alapján,
j) a pályázatok pénzügyi hátterének, forrásának vizsgálata,
k) vagyonnyilatkozatok kezelése, vizsgálata,
l) Összeférhetetlenségi eljárások kezelése, vizsgálata
m) a Bizottság elnöke beszámol a polgármesternek a bizottság munkájáról.
n) A Bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testületnek a 4 éves választási
ciklusban végzett tevékenységéről.
16. Ha a Bizottság 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.
8.§.

Hatálybaléptetés
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik - a helyben szokásos módon.
Tóth Tibor sk.
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

6.) Bizottságok megválasztása
Tóth Tibor: Az alábbi bizottságokat és tagokat javasolom megválasztani
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 7 fő, Oktatási, Kulturális,
Ifjusági és Sport Bizottság (5 fő), Szociális és Ügyrendi Bizottság (5 fő)
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
112/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 7 fő
2. Oktatási, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság (5 fő)
3. Szociális és Ügyrendi Bizottság (5 fő)
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
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Határidő: azonnal
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy most csak a pénzügyi bizottságot válasszuk meg, a
másik kettőt a következő ülésen, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a javaslatot.
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy az alábbi személyek legyenek megválasztva a Pénzügyi
és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottságba, kézfeltartással jelezze:
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
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
113/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 7 fő
1. Rajkó Gábor Hévízgyörk, Úttörő u.48. elnök
2. Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u58/a. tag
3. Dr. Sápi Attila Hévízgyörk, Ady E.u.136. tag
4. Fercsik Tibor Hévízgyörk, Kossuth L.u.8. tag
5. Kustra Mihályné Hévízgyörk, Úttörő u.49. tag
6. Bóna Ervinné Hévízgyörk, Szahara u.22. tag
7. Fercsik Ádám Hévízgyörk, Úttörő u.35. tag
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
A külsős tagok elfogadják a jelöltséget.
A külsős tagok - Bóna Ervinné Hévízgyörk, Szahara u.22. tag, Fercsik Ádám Hévízgyörk,
Úttörő u.35. tag - a polgármester előtt leteszik az esküt.
7) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; eskütétele
Tóth Tibor: Javaslom, hogy az alpolgármester választásának titkos szavazás
összeszámolására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot hozzunk létre, melynek tagjai: Dr.
Sápi Attila, Fercsik Tibor, Szovics Mihály képviselők legyenek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
114/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alpolgármester
választásának titkos szavazás összeszámolására 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot hoz
létre, melynek tagjai: Dr. Sápi Attila, Fercsik Tibor, Szovics Mihály.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
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Tóth Tibor: Javaslom Bazan Tibort társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
- Titkos szavazás lezajlikA Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
115/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bazan Tibort
választja meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő: azonnal
Bazan Tibor alpolgármester leteszi az esküt a polgármester előtt.
Bazan Tibor:Köszönöm a bizalmat, igyekszem megszolgálni. Én voltam, aki mindig mondta,
hogy nagy a baj. Azért indultam el, azért szerettem volna elvállalni, mert segíteni, tenni
szerettem volna a falumért, amit meg is tettem. Választások utáni hétfőn a hivatalban Bobál
István azt mondta, hogy két hónapra van elegendő pénz.
8) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Rajkó Gábor: Mivel Bazan Tibor az előző ciklusban is alpolgármester volt, van olyan
törvény, hogy kevesebb fizetése nem lehet, mint az előző ciklusban. Ezért gondoltam, hogy a
polgármester se kapjon kevesebbet, mint az előző polgármester.
Javaslom, hogy Bazan Tibor alpolgármester tiszteletdíja 100.000.-Ft/hó legyen,
költségátalánya 20.000.-Ft legyen.
Tóth Tibor:Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
116/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bazan Tibor alpolgármester
tiszteletdíját 100.000.-Ft/hó összegben, költségátalányát pedig a tiszteletdíja 20 %-ának
megfelelő összegben határozza meg.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
9.)Egyebek
b.) Polgármester szükség szerinti helyettesítése az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsában
Tóth Tibor: Javaslom, hogy a polgármestert Bazan Tibor alpolgármester helyettesítse az
Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsában.
Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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117/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, Társulási Tanácsának ülésein Tóth Tibor
polgármestert Bazan Tibor alpolgármester helyettesíti.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő: azonnal
a.) Volt főállású polgármester 3 havi juttatása
Rajkó Gábor: Javaslom, az önkormányzat fizesse ki a volt polgármester részére az
1.455.000.-Ft-ot. A leköszönő polgármesternek adható + 3 havi járandóság, de mivel erre az
évre is van még 10-20MFt közötti összeg, amit elő kell teremteni, javaslom, hogy ettől a +3
hónap kifizetésétől tekintsünk el.
Bobál István: Az előző polgármesternek is kifizettük ezt a 3 havi végkielégítést. A 3 havi
adható juttatásról lemondok. Bazan Tibornak azt mondtam, hogy ebben a pillanatban ez a
2010. évi költségvetés így teljesíthető, a gazdasági program kereteivel továbbvihető, és 2011re működtethető a település semmiképpen nem csődbiztossal. Talán mégsincs akkora gond, ha
Tura várossal azonos bért tudunk adni a polgármesterünknek, ahol 8000 fős lakosság van, és
itt 3100 fő. Akkor mégsem olyan nagy a baj. Nem kell csődbiztostól tartani. Elindult egy
gazdasági program, egy fejlődés. Előző ciklusban 510MFt pályázat lett elnyerve, igaz, hogy a
testületnek kell kiharcolni, hogy az önrész legyen meg. Igenis az a testület eredményes volt,
gazdasági fejlődés elindult és folytatni fogjuk 2010-2014 között.
Bazan Tibor: Az előző polgármester részére a 3 havi végkielégítés nem lett betervezve a
2010.évi költségvetésbe. Kérem, tartsuk be az időrendi sorrendet, aki már nyár óta vár a
jubileumi juttatásra, először kapja ő meg, utána pedig a törvényben előírt volt polgármester is
kapja meg a törvény általi 3 havi járandóságát.
Bobál István: Szeptember hónap óta van, mindenkinek be van tervezve a költségvetésbe.
Tóth Tibor: A volt polgármester lemondott az adható 3 havi juttatásról. De ezt nem javasolta
senki.
Lukesné Csábi Ágnes: 3 havi végkielégítés törvény szerint jár. Csak azért kell erről döntenie
a testületnek, mivel ebben az évben nem lett betervezve a költségvetésbe. Viszont a
betervezett műszaki előadó munkakör nem lett betöltve, ennek terhére javasoljuk kifizetni. A
méltányosságból adható + 3 havi végkielégítés, ezt az önkormányzat pénzügyi helyzetére való
tekintettel nem javasolja a testület. Az intézményekben 8 fő nem kapta meg jubileumi
jutalmát, 4 fő iskolai dolgozó, 3 fő óvodai dolgozó, 1 fő hivatali dolgozó. Augusztusbanszeptemberben nem lett kifizetve a tv. szerint járó br.4.600eFt. Ezt minél előbb pótolni kell.
Ha a dolgozók bírósághoz fordulnak, a törvényes kamattal együtt ki kell fizetni a
dolgozóknak.
Rajkó Gábor: Bobál István módosító javaslatát nem kell megszavazni, hisz az előterjesztés is
úgy hangzott, hogy nem javasolja a +3 havi adható végkielégítést.
Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem az alábbi határozatot hozza:
118/2010. (X.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bobál István volt
Polgármester 3 havi végkielégítését ~ bruttó 1.455.000,-Ft-ot a műszaki előadó részére
betervezett bérből , és járulékaiból fizeti ki. A munkakör átadása az új Polgármester részére
megtörtént, így a 1994. évi LXIV. tv. 13§(5) bek. alapján a végkielégítés a volt Polgármester
részére kifizethető.
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A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bobál István volt
Polgármester részére további adható 3 havi végkielégítést az önkormányzat pénzügyi
helyzetére való tekintettel nem állapít meg.
Felelős: Tóth Tibor Polgármester
Lukesné Csábi Ágnes Jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal
Rajkó Gábor: Szeretném, ha az elkövetkező üléseken is ilyen sokan megjelennének, civil
szervezetek képviseltetnék magukat. Kértem, hogy járuljon hozzá a testület ahhoz, hogy a
Galga Tv-t újra hívjuk meg minden ülésre, és közvetítsék le.
Tóth Tibor: Novemberben közmeghallgatást tartunk. A részvételt megköszönöm, az ülést
bezárom.
-kmfLukesné Csábi Ágnes
Jegyző

Bazan Tibor
Jegyzőkönyvhitelesítő

Szovics Mihály
Jegyzőkönyvhitelesítő

Tóth Tibor
polgármester

