
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 25-én 

megtartott  rendkívüli  nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos 

helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester 

  Bobál István 

   Rajkó Gábor 

   Dr. Sápi Attila 

    Szovics Mihály 

 
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 
fő bő l 5 fő  megjelent, 2 fő  hiányzik, jelezték távolmaradásukat. A mai ülés jegyző könyv-
hitelesítő jének javaslom Rajkó Gábor és Szovics Mihály képviselő ket. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
1) Hitelfelvétel   

Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 

2) Pető fi Sándor Általános Iskola akadálymentesítése  
Elő adó: Tóth Tibor polgármester 

  
3) Hévízgyörk Község Önkormányzat  KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 sz. „A szociális 
szolgáltatásszervezés minő ségi javítása az aszódi kistérségben” 

Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
4) Hévízgyörk 921.hrsz-ú közterület átminő sítése 

Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
A képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 
 
1) Hitelfelvétel   
 
Tóth Tibor:  Ez a meglévő  hitel hosszú lejáratúvá tétele. Az, amit annak idején az átvilágító 
bizottság jelentése alapján már a bank körvonalazott, hogy hogyan tudják a rövid lejáratú 
hitelünket, egy hitelcsomagot állítottak össze, az elő terjesztésben szerepel. Majd 5 hónap 
telt el azóta, hogy az átvilágító csapat a jelentését letette. Az önkormányzati törvény 
módosításának eddig ismert elemében az van, hogy bizonyos feladatokat elvesznek az 
önkormányzatoktól, ezáltal forrást is vesznek el. Többször beszéltünk a bankkal. A bank 
döntéséhez két dolog járult hozzá, ebben a költségvetési évben jelentő s megszorító 
intézkedéseket hoztunk, és az is, hogy visszamenő leg megvizsgálták az önkormányzat 
mű ködését 10 évre, abból azt látták, hogy az elő ző  4 évet kivéve, takarékos gazdálkodás 
folyt. Ennek kapcsán döntöttek úgy, hogy ezt a rövid lejáratú hitelt hosszú lejáratúvá teszik, 
2014. június 30-ig.  
Gólyáné Dudás Edit: 1.350eFt a havi törlesztő részlet.  Három szerző dés-tervezetet küldtek. 
Jelzáloghitel-szerző dés köttetik a telkekre. Ha telekeladásra kerül a sor, a bank 
hozzájárulása szükséges. Most -54Mft van, mindig a bank engedélyével utalhatunk. 
Készpénz-felvét egy külön számláról megy, aznap feloldják a kártya lehető ségét.  A -
25MFt-ra fog beállni a folyószámla-hitel, felvesszük a hitelt, hogy az 53MFt és a 25MFt 



közötti ű r eltű njön, a továbbiakban külön lehívással történik a hitel, nem egyszerre 
folyósítják. A bank is arra törekszik, hogy finanszírozható legyen az év. 
Szovics Mihály: Ha telekértékesítés lenne, a bank jóváhagyásával mű ködne. 
Rajkó Gábor:Ez már tavasz óta el volt indítva. Ez az egy lehető ség volt, hogy életben 
maradjunk. Jövő re az idei megszorításokból már kicsi pénzünk maradna. A létszámleépítés 
összegét ha megkapjuk, azt be kell fizetni. Jövő re egy kicsit fellélegezhetünk, utána megint 
nagyon nehéz lesz. 
Bobál István: 2010. ő szén 56MFt volt a tartozása az önkormányzatnak. Most 72,5MFt-ra 
kötelezzük el magunkat. Ez + 16MFt, ezt mi indokolja? 
Tóth Tibor: Semmi nem indokolja, semmilyen hitelt mi fel nem vettünk, mi azokat a 
hiteleket törlesztjük vissza hosszú lejáratban, amit az elő ző  testület felvett. Új hitel itt nem 
lett felvéve. A 72Mft-ban az óvodának a még meglévő  hitele is benne van.  
Bobál István: De a hitelkereten belül más volt a tartozásunk, mint most van. 
Gólyáné Dudás Edit: A keret akkor is 25MFt volt, most ebben is a hitelkeret van benne 
25MFt-tal. Hozzájön az óvoda, a Multyplay-nak fizetendő  3MFt, és a 6,5MFt 
létszámcsökkentés, amit mindjárt vissza kell fizetnünk.  
Rajkó Gábor: Ha azt nézzük, hogy kaptunk hány-millió Ft kifizetetlen számlát, és még 
májusban is a pedagógusok elmaradt túlórapénzét kellett fizetnünk. 
Dr. Sápi Attila: Ki lettünk szolgáltatva a banknak.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
67/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk  Község Önkormányzatának Képviselő -testülete úgy döntött, hogy likviditási 
problémák  megoldására ismét igénybe veszi 25.000.000.- Ft,  azaz Huszonötmillió forint 
erejéig a bankszámlahitelt. Felhatalmazza a polgármestert a Raiffeisen Bankkal történő  
szerző dés megkötésére. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
68/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk  Község Önkormányzatának Képviselő -testülete úgy határozott, hogy 
47.500.000.- Ft, azaz negyvenhétmillió-ötszázezer Ft  értékben   kölcsönt vesz fel a 
Raiffeisen Banktól lejárt és  meglévő  hiteleinek újrastrukturálására.  A kölcsönt az 
önkormányzat   legkéső bb 2014. július 31-ig köteles megfizetni. Felhatalmazza a 
polgármestert a Raiffeisen Bankkal történő  kölcsönszerző dés aláírására.     
 Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
69/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 



Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete jóváhagyja, hogy  a 
67/2011.(VIII.25.)sz. és a 68/2011.(VIII.25.) sz. képviselő testületi határozatban 
jóváhagyott hitel felvételéhez jelzálogszerző dés köttessen a Raiffeisen Bankkal 72.500.000.-
Ft, azaz hetvenkettőmillió-ötszázezer Ft összegben. 
A következő   -Hévízgyörk Önkormányzat tulajdonát képező  - ingatlanokra 72.500.000.- 
Ft erejéig a Bank javára első  helyi egyetemleges jelzálogjog bejegyezhető  az  ingatlan-
nyilvántartásba: 1463/1-7, 1463/9-21, 1463/23-33,  1463/35-39. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerző dés aláírására. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 
 
2) Pető fi Sándor Általános Iskola akadálymentesítése  
Tóth Tibor: Megpróbáltuk ezt a pályázatot megmenteni. El is indultunk az eredeti projekt 
útján. De sajnos nem volt statikai vizsgálat, úgy lett beadva a pályázat. Ugyanazt a céget 
meg kellett bízni, hogy ezt a vizsgálatot elvégezze. Ennek eredménye: több mint 7MFt-tal 
megemelkedett volna az összeg. Abban gondolkoztunk, hogy a 15MFt-os beruházást 
valósítjuk meg, elhagyjuk a liftet, és a felső  szint akadálymentesítése elmarad. Ezt 
megvizsgálták, kivitelezhető . Módosítási és halasztási igényt kell benyújtani a VÁTI felé.  
Rajkó Gábor: Van remény a hozzájáruláshoz? 
Tóth Tibor: A VÁTI a csökkentettet támogatta. Nem lesz közbeszerzés-köteles. 
Bobál István: Ki írta elő  a statikai vizsgálatot és talajmechanikai vizsgálatot? Minden 
engedélyt megkaptunk a Váti-tól. 
Tóth Tibor: A lift kiépítésére statikai vizsgálat kell. A közremű ködő  hatóság mondta ezt. 
Nem jó tervek készültek. 
Bobál István: Mikor kiírtuk pályázatra és nem érkezett érvényes ajánlat, akkor azért bukott 
meg, de akkor szó sem volt statikai és talajmechanikai vizsgálatról. 
Tóth Tibor:. Ha rendesen megvizsgálták volna a terveket, meg kellett volna állapítani, hogy 
ez a tervdokumentáció hiányos volt, kivitelezhetetlen, mert nem volt hozzá statikai és 
talajmechanikai vizsgálat.  
Bobál István: Minden papír meg volt, hogy ez a pályázat indulhat. 
Tóth Tibor: Nem jó tervek készültek. 
Bobál István: Szeretném megnézni, milyen írásos dokumentáció van, ki írta elő  a 
vizsgálatot? 
Tóth Tibor: Ehhez a pályázathoz hiányosak voltak a tervdokumentációk. Polgármesteri 
hivatal akadálymentesítése: a nem lévő  épületre fogadtak el pályázatot. Piac: az egész 
beruházáshoz nem készültek gépészeti tervek. Iskola lift: nincs talajmechanika, nincs 
statikai vélemény.  
Bobál István: 15MFt-ból a földszinten mi készül el? 
Tóth Tibor: Mű szaki leírás tartalmazza, nyílászáró-csere, rámpák építése, parkoló építés 
stb., ami a tervbe van. 
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
70/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete az elő terjesztés alapján, a  
polgármester tájékoztatását és indoklását az iskola komplex akadálymentesítés közbeszerzési 
eljárás ajánlattéli felhívás visszavonásáról  tudomásul veszi. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 



Határidő : azonnal 
 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
71/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a KMOP-4.5.3.-09-2009-0077. 

azonosító számú projekt „Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése” 

támogatási szerződésének módosítását. A módosítás tartalma: a projekt műszaki és pénzügyi 

csökkentését bruttó  16,5 millió Ft-ra. Ezen összeg tartalmazza a szükséges 10 % 

önerőt, amelyet a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, kezdeményezze az irányító hatóságnál a 

támogatási szerződés ez irányú módosítását, valamint felhatalmazza a szerződés aláírására.     

 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
72/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő -testülete felkéri a polgármestert, hogy a mű szaki 
tervdokumentáció  módosítását a Térprofil Kft-nél rendelje meg.  
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
3) Hévízgyörk Község Önkormányzat  KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 sz. „A szociális 
szolgáltatásszervezés minő ségi javítása az aszódi kistérségben” 
 
Tóth Tibor: Galgahévízen is van egy bő vítés, a két  pályázatban pontatlanságok készültek, a 
munka már elkészült, az elszámolásnál kiderült, hogy  a költségvetésben ez nincs benne. 
Nem egyeztették kellő en a terveket. A kistérségi gondozási központnak van pont ennyi 
pénze, a Galgahévízi önkormányzat ezt a pluszpénzt nem tudja kifizetni, az összes rész-
önkormányzat szerint az a javaslat hangzott el, hogy a gondozási központban lévő  dologi 
kiadásokból erre a beruházásra átcsoportosítsanak, hogy a kivitelező  ki legyen fizetve.  
Bobál István: Basa doktor, mikor átadta a hivatalt, azt mondta, van megtakarított pénze az 
önkormányzatnak. Miért nem a helyi önkormányzat pénzébő l megy, amikor van pénze? A 
szociális gondozási központ pénze közös pénz, ha elfogy, a kistérségi tagoktól kérnek majd 
pénzt. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
73/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 



Hévízgyörk Község  Önkormányzatának Képviselő -testülete  elfogadja  Aszód Kistérség 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása javaslatát, hogy a Kistérségi 
Gondozási Központ 2011. évi költségvetésében felhalmozási pénzmaradvány terhére 
betervezett  eszközbeszerzési elő irányzat terhére – a KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 sz. „A 
szociális szolgáltatásszervezés minő ségi javítása az aszódi kistérségben” c. projekt sikeres 
megvalósítása érdekében a Galgahévíz Községi  Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
épületrészét érintő  alábbi munkálatok elvégzéséhez – amennyiben a VÁTI a gesztor 
önkormányzat által benyújtott méltányossági kérelmet nem fogadja be-, az alábbi tételekre 
az elő irányzatot átcsoportosítja és biztosítja: 
 
Homlokzati külső  munkálatokat érintő  feladatok a közbeszerzési költségvetésbő l: 
 
36. Vakolás rabicolás 3-7 tételek, nettó                                       1.135.162.- Ft 
 
43. Bádogozás 1-6 és 9. tételek                                                       562.580.- Ft 
 
48. Szigetelés 4-6. tételek                                                            1.384.275.- Ft 
 
Összesen nettó:                                                                            3.082.017.-Ft 
 
Arányosított értéke (56 % Polgármesteri Hivatal épület részére): 1.725.930.-Ft 
Bruttó:                                                                                           2.157.413.-Ft   
Galgahévíz Önkormányzat az összes elmaradó munkák önerejével a már beutalt önrész 
felhasználásával, fenti költségekhez hozzájárul, emelynek becsült összege  a –figyelemmel a 
kivitelezésbő l elmaradó tételekre – bruttó 588.585.-Ft   
Galgahévíz Önkormányzat Képviselő -testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy 
a 
Projekt megvalósulása érdekében átcsoportosított elő irányzatot, a 2012. évi 
költségvetésében visszapótlásra betervezi. 
 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
 
4) Hévízgyörk 921.hrsz-ú közterület átminő sítése 
Tóth Tibor:A Földhivatal kérte, hogy az önkormányzat erő sítse meg a régi testület 
határozatát. Kérték, hogy minő sítsük át úttá, mert csak közterületként szerepel.  
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
74/2011.(VIII.25.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 921. hrsz –ú 

(1072 m2), jelenleg közterületként nyilvántartott területet átminősíti helyi közúttá. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a terület átminősítésére vonatkozó 

földhivatali ügyintézésre. 
 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 



 
Szovics Mihály: A Bitter-köznél a betolnaljat szét kell veretni, mert kijjebb áll, és akkor elfér 
két autó. 
Rajkó Gábor: Kérem jegyző  asszonyt, hogy a butik soron helypénzt szedjenek idegenektő l. 
Lukesné Csábi Ágnes: Amikor beszólnak a hivatalba, a hivatali dolgozók kimennek és 
helypénzt szednek, szombaton nem szedik.  
Tóth Tibor: Ha más hozzászólás nincs, a  részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 

 

 
Tóth Tibor     Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
 
Rajkó Gábor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 
Szovics Mihály 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 


