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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 20-án
megtartott rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő terem
helyiségében.
Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
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
fő bő l 6 fő megjelent, 1 fő nem jelezte távolmaradását. A mai ülés jegyző könyvhitelesítő jének javaslom Fercsik Tibor és Szovics Mihály képviselő ket.
Ismertetem a napirendi pontokat.
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének …/2011. (XII.21.)sz. rendelete a
vízdíjak megállapításáról
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének …../2011.(XII.21.) Sz. rendelete A
közüzemi csatornamű használati díjának megállapításáról
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
4.)Szolgáltatási szerződés települési szilárdhulladék-gyűjtési, - szállítási közszolgáltatásra
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
5.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének ....../2011.(XII.21.)sz. rendelete, a
helyi
környezet
védelméről,
a
közterületek
és
ingatlanok
rendjéről,
a település tisztaságáról szóló 17/2004.(XII.8.) sz. rendelet módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
6.) Régi óvoda épületének lebontására pályázat kiírása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
7.) Dr. Réti István ügyvéd szerződés meghosszabbítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
8.) A luxusadóról szóló 20/2005.(XII.7.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
9.) Petőfi DSE Hévízgyörk név és telephely engedélyezése
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
10) Művelődési ház bérleti díjának felülvizsgálata
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
11) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének A temető rő l és a temetkezési
tevékenységrő l szóló 11/2000. (IX.26) számú rendeletének felülvizsgálata
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Elő adó: Tóth Tibor polgármester
12) Hévízgyörk község önkormányzata képviselő-testületének A közterületek használatáról szóló
13/2001.(XI.28.) sz. rendeletének felülvizsgálata
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
13) Egyebek

A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l

Tóth Tibor: December 3-án
az összegyű lt adományokat eljuttattuk Havad
testvértelepülésre. DVD filmet készítettünk róla. Az adományokat megköszönték. Az óvoda
elő tt 6m3 zúzott követ terítettünk le, most sármentesen lehet parkolni, a járdát kiemeltük,
ez kb 60eFt-volt, melyet közmunkásokkal végeztettünk el.
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének …/2011. (XII.21.)sz. rendelete a
vízdíjak megállapításáról
Tóth Tibor: A Galgamenti Viziközmű Kft. taggyű lést tartott, az elő terjesztést a polgármesterek
megtárgyalták, egyhangúlag elfogadták.
Ritecz György Galgamenti Viziközmű Kft. ügyv.ig.: - részletesen ismerteti az elő terjesztést.Bazan Tibor:Az amortizációs költség mekkora összeg, és idén mire lett fordítva? Úgy tudom, ez azért
lett beépítve, ha szükséges munka van, akkor az amortizációs költségbő l lett elvégezve. Várható
változások miatt a tervezett árbevételben nem történik meg, amit elgondoltak, akkor az árbevételkiesést megfizettetik az önkormányzatokkal?
Ritecz György: Az elő terjesztés tartalmazza, 2011-ben 13.220eFt fejlesztési forrás képző dik,
cégünk minden évben üzleti tervet készít, ebben lebontjuk, mire használjuk fel, néhány dolog: Turán
hálózatrekonstrukció a 400-as vezetéken, Aszódon az Sztk területén vezetékcsere. Ezenkívül folyik
egy kútrekonstrukció. Turai gépházban szivattyúk korszerű sítését hajtottuk végre. Olyan nem
fordulhat elő , hogy az önkormányzatoknak ki kell egészíteni az üzemeltető veszteségét. A központi
árszabályozás olyan lesz, hogy az átlagos költségekre nyújtson fedezetet.
Tóth Tibor: Mi a legolcsóbb áron szolgáltatjuk a vizet, ennek köszönhető en is Ritecz György úr az év
szolgáltatója címet nyerte el, amihez gratulálunk. Ha az állam meghúzza a limitet, mennyiért lehet a
lakosságnak eladni a vizet, mi jó kategóriában vagyunk, ahol drágán szolgáltatnak, a mindenkori
szolgáltató fogja ezt kiegyenlíteni.
Ritecz György: Most az önkormányzat az árhatóság. A taggyű lés megtárgyalja az árjavaslatot, és
javasolja a testületeknek a díjat elfogadásra. Minden évben olyan javaslatot készítettem a testületek
elé, hogy az volt az alapelv, hogy az árbevételnek fedeznie kell a költségeket és önkormányzati
támogatás nélkül lehessen a vízmű vet üzemeltetni. Központi árszabályozás átveszi az árhatósági
jogkört. Az üzemeltetés napi költségeit a díjakkal kell fedezni. Az önkormányzat a tulajdonosa marad
a mű nek. A tulajdonosnak vannak feladatai, a rekonstrukció változatlanul tulajdonosi feladat, ha a
rekonstrukciós forrás nem épül be teljesen a díjba, illetve a fejlesztések.

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011. (XII.21.) sz. rendelete

A VÍZDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.sz. tv. módosításáról szóló 1993.évi
CIV.sz. tv. 10.§.(1)bek. alapján a Galga menti önkormányzatok közös tulajdonában és a
Galgamenti Viziközmű Kft. üzemeltetésében lévő közüzemi vízmű bő l szolgáltatott víz
díját a képviselő -testület az alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 1-jétő l:
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1.§.
A vízfogyasztók által fizetendő tényleges díjak:
- lakossági vízdíj :
6 m3 /2 hó mennyiségig
225 Ft/m3 + ÁFA
6 m3 /2 hó mennyiség felett
280 Ft/m3 +
ÁFA
- közületi vízdíj:
358 Ft/m3 + ÁFA
2.§.
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejű leg hatályát veszti a 1/2011.(I.19.)sz. rendelet.
Tóth Tibor sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

3.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének …../2011.(XII.21.) Sz. rendelete A
közüzemi csatornamű használati díjának megállapításáról

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2011.(XII.21.) sz. rendelete
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATI DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.sz. tv. módosításáról szóló 1993.évi
CIV.sz. tv. 10.§.(1)bek. alapján alapján a Galga menti önkormányzatok közös tulajdonában
és a Galgamenti Viziközmű Kft. üzemeltetésében lévő csatornamű használati díját a
képviselő -testület az alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 1-jétő l.:
1.§.
Csatorna díjak:
- lakossági csatornadíj :
214Ft/m3+ ÁFA
- közületi csatornadíj:
286Ft/m3+ ÁFA
Ürítési díjak:
egységesen:

528 Ft/m3 + ÁFA
2.§.
E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejű leg hatályát veszti a 2/2011.(I.19.) sz. rendelet.
Tóth Tibor sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
polgármester
jegyző
4.)Szolgáltatási szerző dés települési szilárdhulladék-gyű jtési, - szállítási közszolgáltatásra

Tóth Tibor: 2011. január 1. óra a Kaposvári vállalattal kötöttünk szerző dést. Már egy évvel
ezelő tt is foglalkoztunk azzal, hogy a Zöld Híd Régióhoz csatlakozzunk, amely 106
önkormányzat saját cége. Hévízgyörk is alapító tagja volt. A beszállított hulladéknak 70 %át feldolgozzák modern technológiával. 2012. szeptember 1-vel indult be a hulladékkezelés
a Zöld Hídnál. Anyagi felelő sséggel is tartozik az önkormányzat a gazdaságos
mű ködtetéséért. Amennyiben az üzem veszteséget termel, azt minden önkormányzatnak
meg kell téríteni. Javaslom, csatlakozzunk saját cégünkhöz, az üzem csak akkor tud
gazdaságosan mű ködni, ha teljes körű szolgáltatást lát el. A 106 településrő l a telepre
kerüljön a hulladék, ezt a saját cég szállítsa oda, az gazdaságosan végezhető . A mai nap az
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önkormányzatok 80%-a szállítja oda a hulladékot, 70 % az, aki teljes körű szolgáltatást kér
a cégtő l. A legutolsó levélben is azt kérik tő lünk, mihelyt mód van rá, az önkormányzat a
teljes körű szolgáltatást kérje a saját szolgáltatójától. 2,7Mft büntetést kellett volna fizetni az
elmaradt haszonért, amikor nem szállíttattuk oda a hulladékot. Azóta létrehoztak egy
vizsgáló-ármegállapító bizottságot, amelynek feladata az volt, hogy vizsgálja ki ezeket a
szerző déseket. A vizsgálat eredménye: akkor tud ez a cég gazdaságosan és eredményesen
mű ködni, ha minden önkormányzat teljes körű szolgáltatást vesz igénybe. A tanács arról is
döntött, hogy minden önkormányzatnak a kérelmét egyedileg bírálja el, úgy néz ki, nekünk
a büntetést nem kell megfizetni, mert bizonyítani tudjuk, hogy január 1-jén kötöttük az
AVE-val a szerző dést, és az dec.31-ig szólt. Amikor a szerző désünk megszű nt, a telepre
szállíttattuk a hulladékot a Kaposvári céggel. Kértünk árajánlatot a cégektő l. Az árajánlatból
az tű nik ki, hogy a két cég hasonló színvonalon, és feltételekkel szolgáltatna, a Zöld Híd
Régiónak az ára mintegy évi 4eFt-tal magasabb, mint a Kaposvári Zrt. ajánlata. Ennek
ellenére a határozati javaslatban az szerepel, hogy a Zöld híd Régióval, a saját cégünkkel
kössük meg ezt a szerző dést, mert a társulás alapszabályában benne van, hogy az
önkormányzatoknak anyagilag is felelő sséget kell vállalni az üzem mű ködéséért.
Amennyiben veszteség keletkezik, akkor ezt meg kell, hogy térítsük. Ez az oka annak, hogy a
magasabb tarifájú árajánlatot javaslom elfogadásra.
Rajkó Gábor: PEB tárgyalta az elő terjesztést, mi is ezt az ajánlatot láttuk elfogadhatónak, a
többség ezt támogatja.
Bazan Tibor: Ritecz György elmondta, hogy ha a tervezett árbevétel nem teljesül, akkor nem
hárítja tovább az önkormányzatok felé. Most itt van egy másik önkormányzati cég, aki ha az
általa elképzelt árbevétel, amit én már egy évvel ezelő tt is kértem, hogy milyen adatok
alapján lett kiszámolva ez az ár, én nem kaptam meg. Mihez képest termel veszteséget a
cég? Egy évvel ezelő tt, amikor itt volt a Zöld Híd képviselő je, azt mondta, ha teljes körű
szolgáltatást kérne mindenki, nagy bajban lennének, mert nincs is annyi autó. A Kaposvári
Zrt. igazgatója nekem azt mondta, hogy amit az önkormányzat számára elküldött, az csak
egy ajánlat. Nekem azt mondta, hogy az ő áruk attól függ, hogy milyen lesz a tárgyalás
kimenetele. A mostani 120l-es kukának éves díjáról van szó, 20eFt, a most elküldött
árajánlat 25689.-Ft. Elő ször azt kell eldönteni, hogy a kaposváriakat válasszuk vagy nem.
Ha a 120 l-es edényzet éves díja most 20eFt, 2012.január 1-jétő l meg lesz 30eFt, ez
majdnem 50%-os áremelés. Minket azért választottak meg a hévízgyörki lakók, hogy
érdeküket képviseljük. Módosító javaslatom lenne, mert azt az információt kaptam, hogy
2012. júliusában a kormány hatósági árat fog megállapítani a hulladékgazdálkodással
kapcsolatban is. Módosító javaslatom, hogy addig, míg ez a hatósági ár nem születik meg,
addig a hévízgyörki lakóknak adjuk meg azt az esélyt, hogy a kevesebb szemétszállítási díjat
fizethessék.
Dr. Sápi Attila: Van egy olcsóbb ill. drágább ár, de ha az olcsóbb árat választjuk, a
szerző désünk szerint a Zöld Híd egy bizonyos összeget áthárít ránk, ha veszteséges. Ha az
hozzájön ehhez az árhoz, azt jelenti, hogy akár még át is billentheti az árak közötti
különbséget.
Tóth Tibor:Igen, de azt az önkormányzatnak kell megfizetni.
Dr. Sápi Attila: Ha a teljes körű szolgáltatást a Zöld Híd végzi, és ha akkor van vesztesége,
akkor nem Hévízgyörkre terheli ezt a veszteséget?
Tóth Tibor: Akkor nem. Azokra fogja terhelni, akik nem teljes körű szolgáltatást kérnek.
Addig, amíg nem lesz teljes körű szolgáltatás, addig mindig veszteséges. Én sem
jószántamból teszek ilyen javaslatot, én is a hévízgyörki emberek érdekében teszem, mert ezt
meg kell lépni, mert akkor is ő k fogják ezt megfizetni, csak más formában, hiszen az
önkormányzat azokból a bevételekbő l él. A vezető felelő ssége abban rejlik, hogy a
népszerű tlen dolgot is ki kell mondani. Mi hivatalosan megkértük, mennyiért tudnak
szolgáltatni, leírnak valamit, aztán információjuk van, és valakivel üzengetnek. Az
ajánlattételnek is van határideje.
Fercsik Tibor: PEB ülésen is azt mondtam, hogy ez a büntetési tétel valóban él, de csak az
elhelyezési részére vonatkozóan értelmeztem. Tehát az a kötelező , hogy abban a lerakóban
kell elhelyezni a hulladékot, én ezt így értelmeztem, mert nyilván az első perctő l oda kellett
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volna csatlakozni szállításra is. Ha a saját cégünk, akkor miért drágább, mint más külső
vállalkozó? Én ezért nem támogattam az ajánlatot.
Tóth Tibor:Nagyon modern gépsorok vannak, négyszer átválogatják a hulladékot, az a cél,
hogy minden kinyerhető anyagot külön deponáljanak, értékesíteni tudják. Minő ségi
munkát mindig is meg kellett fizetni. Átvilágították a céget, az adminisztráció részérő l volt
elbocsátás, ezt közölték a legutóbbi társulási ülésen. Egy éve üzemel a cég. Arra kérnek
mindenkit, szorgalmazzák a teljes körű szolgáltatást. A 106 önkormányzat tulajdonában
van a cég. A mű ködésért anyagilag is felelünk.
Bazan Tibor: Érdekesen hallgattam azt az okfejtést, hogy üzengetés. Volt egy ülés, ahol más
témában a polgármester úr elmondta, hogy mit mondtak a tő lünk segítséget kérő k, én nem
gondolom, ha a polgármester úr valamit mond, hogy az üzengetés. Engem az érdekel, hogy
a hévízgyörkieknek minél kevesebbe kerüljön a szemétszállítás. Megkereshettem a céget,
mint pest megye önkormányzat képviselő je is. Fél év múlva az állam fogja megállapítani az
árat, szerintem addig a lakosok fizessenek kevesebbet. Természetesen elfogadom a testület
többségének döntését, azokban a döntésekben is részt vettem, ami a jó hírnevemet
öregbítette.
Tóth Tibor: Aki egyetért Bazan Tibor alpolgármester módosító indítványával, miszerint a
Kaposvári Városgazdálkodási céggel kössünk szerző dést, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő -testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el
Bazan Tibor módosító indítványát.
Tóth Tibor: Aki egyetért az eredeti javaslattal, a Zöld Híd Régióval szállíttassuk a hulladékot,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
106/2011.(XII.20.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ajánlatát fogadja el lakossági települési
szilárd hulladékgyű jtési közszolgáltatásra az elő terjesztésben foglaltak alapján .
A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatóval a szerző dést
kösse meg 2012. évre vonatkozóan.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pü. vezető
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
5.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének ....../2011.(XII.21.)sz. rendelete, a
helyi
környezet
védelmérő l,
a
közterületek
és
ingatlanok
rendjérő l,
a település tisztaságáról szóló 17/2004.(XII.8.) sz. rendelet módosítása

Lukesné Csábi Ágnes: A szolgáltató változás miatt módosítani kell a rendeletet, valamint a
melléklet tartalmazza az új árakat. A szolgáltató lehető séget adott arra, hogy az 1vagy 2
személyes háztartásban 60-80 l-es tárolóban a szállítás napján az ingatlan elő tt el lehet
helyezni a szabványos tárolót. A rendelet szerint 110, 120, 240, 1140 l-es valamint 60 és
80 l-es tároló van. a rendeletet minő sített többséggel kell elfogadni. Az alaprendelet már
többször volt módosítva, a január hónapban egy egységes szerkezetű köztisztasági
rendeletet kell megalkotni.
Fercsik Tibor: A 60-80 l-es edényzet 25eFt/év. Ez nem hangzott el.
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2011.(XII.21.) sz. RENDELETE
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról szóló 17/2004.(XII.8.) sz. rendelet módosítása
1.§.
A rendelet 16.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei
(1) Az ingatlan tulajdonosa illetve használója a hulladékot köteles szabványos
110-120 literes vagy
240 literes, illetve
- 1100 literes
- Egy vagy kétszemélyes háztartásában 60-80 literes tárolóban, a szállítás napján az
ingatlan elő tt elhelyezni oly módon, hogy az elszállítható legyen.
(2) Minden szállítás alkalmával a közszolgáltatási szerző dés szerinti szabványos tároló
helyezhető el az ingatlan elő tt. A gyű jtő edény ürítése a Közszolgáltató feladata.
a.) Aki hetente többlet kommunális hulladékot termel a szabványos tároló mellett, a
Közszolgáltató nevével ellátott köztisztasági zsák, kifejezetten speciális begyű jtési,
szállítási viszonyok esetén kizárólag eseti jelleggel a szabványos tárolóban már
nem elhelyezhető többlet háztartási hulladék elhelyezésére 60 vagy 110 literes
ű rtartalmú zsákot helyezhet ki. A zsák ára tartalmazza az elszállítás és
hulladékkezelés teljes díját.
b.) A Közszolgáltató emblémájával ellátott zsák a megbízó önkormányzat, valamint a
Közszolgáltató által a településen a közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére
kijelölt helyen és idő ben, havonta egy alkalommal személyesen megvásárolható.
c.) Ezen túlmenő en a háztartási hulladék gyű jtéséhez a tulajdonos/használó által
kérelmezett méretű és számú gyű jtő edény/zsák biztosítása a Közszolgáltató
telephelyén, általa közétett idő pontban biztosított.
(1) Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé valótlan mennyiséget, vagy adatot közöl –
ide értve az ingatlanban rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot
is – és ennek folytán az átadásra kerülő települési szilárd hulladék mennyisége
rendszeresen meghaladja az átvett gyű jtő edény ű rtartalmát, a Közszolgáltató – az
ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejű leg – jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő ű rtartalmú gyű jtő edényre cserélni az eredeti gyű jtő edényt,
illetve a gyű jtésre átadott gyű jtő edények számát.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentő sen
meghaladó mennyiségű települési szilárd hulladék keletkezése várható. A bejelentés
alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt idő pontra vagy
idő tartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyű jtéséhez, illetve
elszállításához alkalmas nagyobb ű rtartalmú, vagy további gyű jtő edényt, illetve a
hulladék gyű jtésére alkalmas mű anyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére
bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében
teljesíteni.
(3) A keletkező kommunális hulladék mennyiségének megfelelő számú szabványos tároló
beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertő tlenítése a tulajdonos illetve használó
kötelessége.

2.§.
A rendelet 17.§. (3) bekezdés 8. pontjának helyére az alábbi rendelkezés lép:
17.§. (3)bek. 8. Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatosan nyilvántartási, ügyfélszolgálati
rendszert működtet, ahol az érintettek panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket tehetnek.

7
Személyesen a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 69. ügyfélszolgálaton, telefonos elérhetőség: a 06/28-561-235, valamint levelezés útján a
2100 Gödöllő, Dózsa Gy.út 69. alatti címen. A fogyasztói kifogásokra és észrevételekre a
Közszolgáltató azok kivizsgálását követően írásban --- 30 napon belül válaszol az
Üzletszabályzatban foglalt kifogások és észrevételek elintézési rendjének megfelelően. A
Közszolgáltató az üzletszabályzat egy példányát kifüggesztés céljából jelen okirat mindkét fél általi
aláírását követő 8 napon belül megküldi megrendelőnek.
A rendelet 17.§. (3) bekezdés 14. pontjának helyére az alábbi rendelkezés lép:
17.§.(3)bek. 14.A közszolgáltatás szervezése 1100 db ingatlannál, a lakosság által biztosított MSZ-EN
840 szabványnak megfelelő, ingatlanonként egy db 60, 80 vagy 120 literes edényzettel történik. A
Közszolgáltató az itt rögzített edények ürítését végzi a közszolgáltatás díjánál meghatározott
egységnyi díj figyelembe vételével.
3.§.
A rendelet 1.sz. melléklete az alábbiakra módosul:

1.sz.melléklet

szemétszállítási nap: PÉNTEK
A település utcajegyzéke
Utcanév
Ady Endre
Akácfa
Akácvirág
Alsókert
Arany János
Béke
Dózsa György
Erdély
Fürst Sándor
Hajnal
Határ
Jókai Mór
József Attila
Kossuth Lajos
Liget
Napos
Nyár
Nyárfa
Ősz
Pető fi Sándor
Sallai Imre
Ságvári Endre
Szahara
Széchenyi István
Tavasz
Táncsics Mihály
Temető
Templom tér
Úttörő köz
Úttörő
Vass Zoltán
Vasút
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Vörösmarty Mihály
Vadvirág
Deák Ferenc u.
Deák Ferenc köz
Galga part
Gyümölcsös
Sporttelep
Őrház
4.§.
A rendelet 2.sz. melléklete az alábbiakra módosul:

Tároló edény nagysága

Éves díj (bruttó)

Negyedéves díj (bruttó)

60-80 literes szabványos tároló

25. 095.-Ft

6. 274.- Ft

110-120 literes szabványos tároló

29. 982.- Ft

7. 496.- Ft

240 literes szabványos tároló

54. 153.- Ft

13. 538.- Ft

1100 literes szabványos tároló
60 literes zsák többlethulladék számára

(1)
(2)

4. 826.- Ft/ürítés
495.- Ft/db

5.§
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésérő l a jegyző gondoskodik.
Tóth Tibor sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

6.) Régi óvoda épületének lebontására pályázat kiírása

Tóth Tibor: Javaslom, hirdessük meg a régi óvoda épületének lebontását. Ha van olyan
vállalkozó, aki a benne lévő anyagokért ezt megtenné, hogy a terepet egységes szinten
elegyengetve adná át nekünk. Az épület a századfordulón épült, jó minő ségű téglákból áll
az épület. Mindenképp el kell bontani az épületet, decemberben átadásra kerül a
napköziotthon, amennyiben nincs jelentkező , a közmunkásokkal nekifogunk a tél
folyamán, és lebontjuk ezt.
Rajkó Gábor:PEB megtárgyalta, javasoljuk, hogy a pályáztatás januárban záruljon le, ha
nincs érdeklő dő , februárban a közmunkások fogjanak neki. Megkérjük a hévízgyörkieket,
hogy összefogással társadalmi munkában a civil szervezetek és lakosok meg tudnának
mozdulni.
Szovics Mihály: Javaslom, hogy a Sportnak is felajánlani, hogy bontsák el és értékesítsék.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával és Szovics Mihály javaslatával
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
107/2011.(XII.20.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező , 2192 Hévízgyörk Kossuth L. u. 22. (870. hrsz.) ingatlanon elhelyezkedő
régi óvoda épületét elbontatja. Az épület elbontását, az anyag elszállítását egy vállalkozás
végzi el a bontásból származó anyagokért cserében.
A vállalkozó kiválasztására a képviselő -testület megbízza a polgármestert.
Ajánlattételi határidő : 2012. január 31.
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A képviselő -testület felkéri a polgármestert, hogy az építésügyi hatóságtól a bontási
engedélyt azonnal kérje meg.
A bontási munkálatok befejezési határideje 2012. május 31.
A képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi bérlő vel a
szerző dést 2011. december 31-ig szüntesse meg.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : folyamatos, 2012. május 31.
7.) Dr. Réti István ügyvéd szerző dés meghosszabbítása

Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta, javasolja elfogadásra. A jegyző nő és a hivatal meg van
elégedve az ügyvéd úr munkájával, javasoljuk, hogy a ciklus végéig hosszabbítsuk meg a
szerző dést.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
108/2011.(XII.20.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Réti István ügyvéd
által megküldött ajánlatot, az Önkormányzat és intézményei teljes körű jogi képviseletének
ellátására vonatkozóan 2012. január 1-től-2014. december 31-ig terjedő határozott időre. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
8.) A luxusadóról szóló 20/2005.(XII.7.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése

Lukesné Csábi Ágnes: Az Alkotmánybíróság a 155/2008.(XII.17.) AB határozatával a
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvényt megsemmisítette, a rendeletünket hatályon kívül
kell helyezni.
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének
17/2011.(XII.21.)sz. rendelete
A luxusadóról szóló
20/2005.(XII.7.)sz. rendelet
hatályon kívül helyezésérő l
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete az Ötv.16.§.(1) bekezdésének
felhatalmazása alapján a hatályban lévő rendeletei felülvizsgálata során a luxusadóról szóló
20/2005.(XII.7.)sz. rendelete hatályon kívül helyezésérő l a következő rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő -testület a luxusadóról szóló 20/2005.(XII.7.)sz. rendeletét hatályon kívül
helyezi, mivel az Alkotmánybíróság 155/2008.(XII.17.) AB határozatával a luxusadóról
szóló 2005. évi CXXI. törvényt megsemmisítette.
2.§
(3)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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(4)

A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésérő l a jegyző gondoskodik.
Tóth Tibor sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

9.) Pető fi DSE Hévízgyörk név és telephely engedélyezése

Tóth Tibor: A Hévízgyörki Diáksportkör átalakult egyesületté, a kedvező pályáztatás miatt.
Beadták az iratokat a cégbírósághoz, a testületnek dönteni kell a székhely engedésérő l, és
hogy szívességi használat legyen, és a település neve az egyesület nevében szerepelhessen.
Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
109/2011.(XII.20.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete Pető fi DSE Hévízgyörk Egyesületnek
engedélyezi, hogy a Pető fi Sándor Általános Iskolában (2192 Hévízgyörk, Ady E. u. 143.)
szám alatti intézményben legyen a székhelye. A használat jogcíme: szívességi használat.
A képviselő -testület hozzájárul ahhoz, hogy a település neve az egyesület nevében
szerepeljen.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
10) Mű velő dési ház bérleti díjának felülvizsgálata

Rajkó Gábor:PEB megtárgyalta. Az elő ző díjak 5-6 éve lettek felülvizsgálva. Úgy gondoltuk,
kövessük az inflációt. Ebbő l is bevételhez tud jutni az önkormányzat.
Bazan Tibor: Javaslom, hogy a lakodalmaknál csütörtöktő l azt a részét is igénybe lehessen
venni a mű velő dési ház helyiségeit.
Lukesné Csábi Ágnes: A büfé szerző désben van rendelkezés, hogy azokra a napokra, amikor
átadja a helyiségeket a lakodalom céljára, azokra a napokra nem kell bérleti díjat fizetni.
Van olyan esküvő , ahol csak pénteken kérik, de van olyan, ahol már csütörtökön is.
Rajkó Gábor: A PEB ülésen úgy volt, hogy a lakodalom péntek-szombat-vasárnap 12.óráig.
Tóth Tibor: Régen is úgy volt, hogy csütörtöktő l igénybe lehetett venni, a kishelyiséget nem
lehetett igénybe venni.
Rajkó Gábor: Javaslom, hogy tegyük bele a határozatba, hogy lakodalmaknál – a büfé
helyiség kivételével - , - ha nincs lekötött rendezvény -, csütörtöktő l is igénybe lehet venni a
mű velő dési ház helyiségeit.
Tóth Tibor: Aki egyetért a módosított elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
110/2011.(XII.20.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Színtér bérleti díjait 2012.
január 1-jétől az alábbiakra módosítja:
2. számú függelék
Közösségi színtér bérleti díjak 2012. január 1-jétől az alábbiakra módosulnak:
Művelődési ház terembérleti díja:

Nagyterem
Elő tér
Emeleti klub

4 órára
Minden további óra
4 órára
Minden további óra
1 órára

2012.jan.1-tő l
Kereskedelmi
célú
igénybevétel esetén
15.000.1.500.10..000.1.000.8.000.-
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Emeleti klub termékbemutató alkalmával 1 órára
Hétvégi rendezvények, bálok, koncertek, nagyterem
Legénybúcsú, osztálytalálkozó, egyéb
Lakodalmak
(ebbe beleértendő a padok, asztalok, terítő k használati díja)
Politikai kampány alk.
(az 1/ 3.ponton kívüli politikai rendezvények esetén)

8.000.35.000.15.000.100.000.15.000.-

Lakodalmaknál – a büfé helyiség kivételével - , - ha nincs lekötött rendezvény -,
csütörtöktő l is igénybe lehet venni a mű velő dési ház helyiségeit.Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Gedei Tiborné mű v.szervező
Határidő : azonnal

11) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének A temető rő l és a temetkezési
tevékenységrő l szóló 11/2000. (IX.26) számú rendeletének felülvizsgálata

Tóth Tibor: A temető sokba kerül az önkormányzatnak. Semmiféle szolgáltatási díjat a
temetkezésen kívül nem kér. Az önkormányzatnak temető gondnokot kell alkalmazni, a
tisztaságról gondoskodni kell, szemétszállítás sokba kerül. Ezért gondoltuk azt, hogy a
sírhelyek megváltási árát megemeljük, a temetkezési szolgálat igénybevételénél 10-20 %-os
áremelést hajtunk végre.
Rajkó Gábor:PEB megtárgyalta. A díjak 6 éve nem lettek felemelve. 1,5MFt-ba kerül a
lerakott hulladék elszállítása az önkormányzatnak. Mivel nincs annyi temetés
Hévízgyörkön, mint évekkel ezelő tt. A megemelt díj is a környékben az egyik
legalacsonyabb díj. A kellékek emelési díja úgy lesz megállapítva, hogy 10-20 % között
lenne emelve, de mivel ez egy évben többször is változik, nem lenne célszerű meghatározni
jan.1-jén az árat, így az árjegyzék nyilvántartásáról 2012. január 1-jétő l a gazdasági vezető
gondoskodik.

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(XII.21.)sz. rendelete

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL szóló
11/2000. (IX.26) sz. rendelet módosítása
1.§.
A rendelet 18.§. (1) bekezdése az alábbiakra módosul 2012. január 1-jétő l:

1) A temetési helyek megváltási díja
1 férő hely:.......15.000,- Ft.
2 férő hely:.......30.000,- Ft.
3 férő hely:.......45.000,- Ft.
2.§.
A rendelet 18.§. (3) bekezdése az alábbiakra módosul:
(3) Egyéb díjak:
- temető fenntartási hozzájárulás díja 12.000.-Ft + Áfa
- koporsó bélelés 600.-Ft + áfa
- koporsó feliratok 2.200-Ft +áfa
- keresztfejfa írás 1000.-Ft + áfa
- ravatalozás 7.000.-Ft + áfa
- sírásás 12.000.-Ft + áfa
- ravatalozási szolgáltatás 2.500.-Ft + áfa
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3.§.
A rendelet 18.§. (4) bek-ben található árjegyzék helyére a következő rendelkezés lép:
(4) Az árjegyzék nyilvántartásáról 2012. január 1-jétő l a gazdasági vezető gondoskodik.
4.§
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetésérő l a jegyző gondoskodik a helyben
szokásos módon.
Hévízgyörk, 2011. december 16.
Tóth Tibor sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk
jegyző

12) Hévízgyörk Község önkormányzata képviselő -testületének A közterületek használatáról szóló
13/2001.(XI.28.) sz. rendeletének felülvizsgálata

Rajkó Gábor:PEB megtárgyalta az elő terjesztést. Azoknak a vállalkozóknak lett egy kicsit
nagyobb mértékben emelve, hisz 200.-Ft volt a bérleti díja, akik ideiglenes jelleggel jönnek
árusítani, ugyanennyit fizettek azok a vállalkozók is, akik állandó jelleggel árusítanak
Hévízgyörkön. Tegnap javaslat volt, hogy ne ugyanolyan mértékben sújtsuk azokat, akik
havi rendszerességgel fizetik meg a bérleti díjat. Az ő díjuk 10 %-kal lett emelve.
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011.(XII.21.)sz. RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL szóló
13/2001.(XI.28.) sz. rendelet módosítása
1.§.
A rendelet 2.sz. melléklete az alábbiakra módosul 2012. január 1. napjától:
2. sz. Melléklet
A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE

1. A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény,
előtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, (fényreklám)
továbbá cég- és címtábla elhelyezése
2. Önálló hirdető-berendezés

250,-Ft/m2/hó
300,-Ft/m2/hó

3. Árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs,
virág, könyv, hírlap, dohányárusításra szolgáló bódé,
pavilon) elhelyezése

300,-Ft/m2/hó

4. A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos
állomáshely, indítóhely, pénztárfülke, fedett várakozó
helyiség elhelyezése

48,-Ft/m2/hó

5. Üzemanyagtöltő állomás, iparvágány,
TÜZÉP elhelyezése

50,-Ft/m2/hó
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6. Az egyes létesítményekhez a közút területén kívül
szükséges gépjármű-várakozó helyek céljára
7. Építési munkával kapcsolatos
 állvány, építőanyag elhelyezése
 építési engedély nélküli elhelyezés
 törmelék elhelyezése

2.000,-Ft/db/év
100,-Ft/m2/hó
1.000,-Ft/m2/hó
2.500,-Ft/m2/hó

8. Alkalmi és mozgó árusítás, javító- és szolgáltató tevékenység
 árusítás 1 tonnás gépjárműnél
 1 tonnánál nagyobb gépjárműnél

400,-Ft/db/nap
800,-Ft/db/nap

9. Film és televízió felvétel
3.000,-Ft/m2/nap
(Film- és televízió-felvétel céljára szolgáló terület, ha a film
Forgatása a közterület rendeltetésszerű használatát 60 percnél
Hosszabb ideig akadályozza.)
200,-Ft/m2/hó

10. Vendéglátó-ipari előkert céljára
11. Göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodására

1.000,-Ft/m2/hó

12. Kiállítás, sport és kultúrális rendezvények, mutatványos
tevékenység, községi búcsú, alkalmi árusítás

300,-Ft/m2/nap

13. Üzlethelyiségek (pl. butik, vendéglátó
egység, egyéni vállalkozói tevékenység)

220,-Ft/m2/hó

14. Sátorépítés (pl. lakodalmak közterületen
történő sátorépítése, cirkusz)
15. Ideiglenes tárolás (pl. cirkuszos lakókocsi,
egyéb cirkusz kocsik, búcsús lakókocsik,
személy- és tehergépkocsik, autóbuszok és
kamionok, vontatók, erőgépek, stb.)

100,-Ft/m2/nap

40,-Ft/m2/nap

2. §
A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.
Tóth Tibor sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
polgármester
Jegyző
13) Egyebek

Bazan Tibor: Három esetben megkerestek, hogy a mű velő dési házban a büfében úgy
vélelmezik, hogy élő zene szól, ami ott nem szólhat. A nyitvatartási idő is zavarja ő ket,
zajonganak és az ott lakókat zavarja. Ha valaki élő zenét szeretne, bérelje ki a nagytermet,
mert ott lehetséges. Ezt a helyzetet rendezzük le a vállalkozóval. Ha beigazolódik, hogy
élő zene van, fel kell szólítani, hogy ez nem lehet. A nyitvatartási idő t mi nem
szabályozhatjuk. Meg kell kérni a vállalkozót, hogy az együttélés szabályait tartsa be ő is.
Tóth Tibor: Megkeresett egy környéken lakó, nekem is elmondta panaszát, jegyző asszony
jegyző könyvet vett fel panaszáról. Kompromisszumra kell jutnunk, abban állapodtunk meg,
hogy a törvényeknek megfelelő en a vállalkozó addig tart nyitva, amíg a törvény engedi
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neki, de utána a helyiséget elhagyóknak a magatartása nem zavarhatja a lakókat.
Megkértem a polgárő rség vezető jét, hogy minden alkalommal, amikor rendezvény van,
tartózkodjanak itt, és szólítsák fel ő ket a helyes magatartásra. Ha kétszer elő fordul, akkor
utána meg fogjuk tiltani, hogy itt ilyen rendezvény legyen.
Lukesné Csábi Ágnes: Két hévízgyörki lakos élt panasszal a kultúrbüfé zajossága miatt, és
szóvá tették azt is, hogy a büfében élő zene folyik, az alkalmazott ott néha zenél, dobol.
Bálok és a büfé zárása után a vendégek, amikor elhagyják a mű velő dési ház helyiségeit, a
közterületen hangoskodnak, randalíroznak. Mivel az új törvényi szabályozás szerint a
vállalkozó a nyitvatartási idő t már csak bejelenti köteles felénk. A nyitvatartási idő t a
vállalkozó december 1-jén megváltoztatta, a hétvégi nyitvatartási idejét meghosszabbította.
Ezt be is jelentette. A testület rendeleti úton úgy szabályozhatja a kocsmák nyitvatartását, ha
rendeletet alkot, viszont azt egységesen kell minden üzletre szabályozni. Ez nem logikus,
hogy van a faluban több szórakozóhely is, és az utóbbi években csak ez az egy panasz
érkezett a kultúrbüfére, a többi szórakozóhely be is zár 11 óra körül. A kultúrbüfé új
bejelentése szerint hajnal 2-ig tart nyitva. Van zajrendelet, ami az aszódi jegyző
hatáskörébe rendelték, a panaszosok kérelmét és a vállalkozó engedélyeit el kellett
küldenem az aszódi jegyző nek. Ha ott elrendelik a zajszint-mérést, akkor lehet a jegyző nek
korlátozni a nyitva tartást. A testület ebben az ügyben hozott olyan döntést, hogy Mikus
György vállalkozásának 5 évre további engedélyt adott a büfé üzemeltetésére.
Fercsik Tibor: Mire módosította a nyitva tartást a vállalkozó?
Lukesné Csábi Ágnes:Hétközben 11-ig, pénteken-szombaton 2-ig vagy –ig.
Fercsik Tibor: Ez a büfébérlemény az önkormányzat tulajdona és mi megmondhatjuk, hogy
hogyan adjuk bérbe, milyen feltételekkel. Ha mi azt mondjuk, hogy 11-ig lehet nyitva,
akkor ezt neki be kell tartani, ha elfogadja a szerző dést. Komolytalannak tartom, hogy
ebben a faluban 3 óráig nyitva kell tartani a büfének. Az, hogy csak egy panasz érkezett az
utolsó években, mert én nagyon sokról tudok, csak eddig mindenki homokba dugta a fejét.
Az, hogy a többi büfénél nincs ilyen panasz, az az, hogy ott a tulajdonos rendet tart.
Javaslom, hogy ezt ne hagyja így az önkormányzat, ez nem vezet jóra, mindennaposak
lesznek az ilyen hivatalos dolgok, én magam fogom ajánlani, hogy menjen be az, aki úgy
érzi, hogy zavarják a nyugalmát, esetleg menjen magasabb fórumra. Javaslom, igenis
szabályozzuk le, mivel ez a mi tulajdonunk, határozzuk meg, hogy meddig lehet nyitva.
Lukesné Csábi Ágnes: Az utóbbi 10 évben írásban panasz most volt elő ször, szóban volt. A
közterületen való zajosság viszont a polgárő rség ill. rendő rség feladata. Ezeket a
javaslatokat akkor kellett volna javasolni, mikor a testület elfogadta májusban plusz 5 évre a
bérleti szerző dést.
Fercsik Tibor: Akkor még nem szavazhattunk olyanról, amit tudtunk. Én akkor sem
támogattam ezt a módszert. Az okot kell megszüntetni és nem lesz okozat.
Lukesné Csábi Ágnes: Javaslom, hogy döntsön a testület, hogy milyen úton-módon legyen a
szerző dés módosítva Mikus Györggyel.
Szovics Mihály: Mikus Györgynek üzenem, ha zártkörű rendezvény van, akkor nincs
probléma. Nem hagyni teret annak, hogy emberek így viselkedhessenek ott.
Lukesné Csábi Ágnes: Ha élő zenét akar, lehető sége van a nagytermet kibérelni és ott bált
tartani, ezért bérleti díjat kell fizetni. Ha a büfében szeretne élő zenét, arra külön engedélyt
kell kérni a kistérségi jegyző tő l. Jelen pillanatban nincs engedélye az élő zenére a büfében.
Tóth Tibor:Amennyiben nem lesz rend, akkor megszüntetjük ezt a tevékenységet.
Dr. Sápi Attila: Az onnan kilépő knek a viselkedéséért lehet hibáztatni azt, ahol voltak?
Lukesné Csábi Ágnes: Közterületen, ha zajoskodik valaki, a rendő rségnek lehet szólni, hogy
csendháborítás történt.
Rajkó Gábor: Javasolom, hogy az OKB januárban hívja meg Mikus Györgyöt, elmondjuk
neki ezeket a dolgokat, és elmondjuk, hogy orvosolja ezeket. Ha nem, akkor a testület meg
fogja oldani, hogy ne legyen ilyen többször. Azoknak az embereknek szeretnék üzenetet
továbbítani, akik olyan helyeken, ahol összegyű lik a tömeg, abc, posta,stb. olyan helyeken
mondanak véleményt a testület munkájáról, kérem tő lük, mikor volt a közmeghallgatás,
akkor a kultúrház megtelt volna, ott elmondhatták volna véleményüket a munkánkról.
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2011-ben elértük azt, hogy az önkormányzat nem ment cső dbe. 2012. évhez minden
társamnak, minden hévízgyörkinek jó egészséget kívánok.
Szovics Mihály: Azok az emberek nem jellemesek, félnek, hogy nem tudnák az érveiket
megvédeni. Ez sehová nem vezet, véleményt kell alkotni.
Szű cs Imréné Hévízgyörki Hagyományő rző Egyesület Népdalköre: Bírálat ért bennünket,
hogy nem vettünk részt a közmeghallgatáson. Szándékoztam elmenni, de közbejött valami.
Ha nekem bármi gondom volt, mindig bementem a hivatalba, mindig megbeszéltem,
bármilyen politikai nézetű polgármester volt a poszton. Bemutattak engem, mint egy új
egyesületet, tévedés van, mert 7 éve alakultunk mint az ÖNYE Népdalköre, én alapítottam, a
tagokat összegyű jtöttem, levizsgáztam karvezető ként. Az ÖNYE elnöke és baráti köre úgy
döntött, hogy kizár az egyesületbő l. Egyesületté alakultunk, bíróságilag bejegyzett egyesület
vagyunk. Ha így történne, hogy a falunak 4 énekkara van, minden versenyen Hévízgyörköt
példaként említik, hogy mennyi jó hangú énekes van. Iróniát hallottam ki Rajkó Gábor
beszédébő l. Erre büszkék lehetünk, hogy ennyi jó hangú énekes van Hévízgyörkön. Ez a mi
gyökereink. Nem kell bántani egymást, elfogadtam, hogy lemezre vegyék az énekünket, nem
kerültünk a lemezfelvételre, ezért hibáztatom azokat, akik ott énekeltek, hogy tudták, hogy
mi is vagyunk. Csúfolják az összefogást? Hiszen ő k sem fognak össze. Hagyományő rző
Néptánc Csoportunk is van.
Szovics Mihály: Az én ötletem volt, hogy a kórusok énekeljenek cd-re. Igen, 3 kórusról volt
szó, és akkor az ÖNYE kórusát szólítottam meg, meg volt már írva a forgatókönyv, mikor
alakultatok. Elnézést kérek, nekem nem ez volt a szándékom, hogy vita legyen belő le,
hanem az, hogy összehozni a hévízgyörkieket. Tegyük meg a nyugdíjasklubokkal is.
Tóth Tibor: Errő l beszéltünk is, az a megjegyzés, amit sérelmez Szű cs Imréné, abban semmi
féle irónia nem volt. Én megígértem, hogy mint a másik három kórus, ugyanolyan elbírálás
alá fogtok esni. Örültem, hogy el tudtak menni szerepelni és eredményeket is értek el.
Ha ennek az évnek semmi más hozadéka nincs, csak hogy december 20-án azt tudjuk
elmondani, hogy a csődeljárástól megmenekültünk, a pénzügyeinket sikerült rendbe tenni,
ettől nagyobb eredményt nem is várhattak volna. Ennek fényében kívánok minden
hévízgyörki lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.
Ha más hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
-kmf-
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