
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 18-án megtartott  

rendkívüli  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 
fő bő l  5 fő  megjelent, Bazan Tibor jelezte, hogy késő bb jön. A mai ülés jegyző könyv-
hitelesítő jének javaslom  Fercsik Tibort és Szovics Mihályt. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat: 

1.) 2011. évi vízdíjak megállapítása 

2.) 2011. évi csatornadíjak megállapítása 

3.) KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 
4.) 2010. évi gazdálkodás átvilágításáról szóló belső  ellenő ri jelentés kapcsán 
határozati  javaslatok  
5.) Egyebek 

 
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 
 

Tóth Tibor: Napirend előtti tájékoztató: lecsökkentették a közmunkások számát, 1 fő 8 órást 

és 6 fő 4 órást tudunk foglalkoztatni. Az önkormányzat nagyon sok fontos munkát a 

közmunkásokkal végeztetett el, most más forrásokat kell keresni. Beadtuk a pályázatot, de 

még eredményhirdetés nem történt. Fundamenta megtakarítások elszámolása megtörtént, 

ebből 3,9MFt-ot kaptunk, 2,7MFt kintlévőség van még. A gondozási központ ránk eső részét 

már ki kellett volna fizetni, ezt a 3,9MFt-ot átutaltuk. Hulladékszállítás: előző szállítóval 

dec.31-vel a szerződés megszűnt, új szállítóval kötöttük meg 5 hónapra a szerződést. 9 

település társult, közösen írunk ki pályázatot. Az átmeneti állapot kb. 3 hét, ekkor bármiféle 

edényzetből elszállítják a hulladékot, ha van a lakosnak szabványméretű kukája, akkor nem 

kell vásárolni. 60 l-es kukát csak azok igényelhetnek, akik egy háztartásban egyedül élnek.  

 

Dr. Sápi Attila képviselő megérkezett az ülésre. 

 

1.) 2011. évi vízdíjak megállapítása 

Ritecz György Galgamenti Viziközmű Kft. ügyv.igazgató: - ismerteti az előterjesztést. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze. 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotja: 
HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



 
1/2011. (I.19.)  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: 

1.§. 
 

A vízfogyasztók által fizetendő  tényleges díjak: 
 - lakossági vízdíj :         6 m3 /2 hó mennyiségig          219 Ft/m3  + ÁFA 
                 6 m3 /2 hó mennyiség felett          273 Ft/m3  + 
ÁFA 
 - közületi vízdíj:                        349 Ft/m3  + ÁFA 
 

2.§. 
E rendelet 2011. január 1-jén  lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejű leg hatályát veszti a 12/2009.(IXI.16.)sz. rendelet. 
   
 
  Tóth Tibor  sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  polgármester               jegyző  

 

2.) 2011. évi csatornadíjak megállapítása 

Ritecz György Galgamenti Viziközmű Kft. ügyv.igazgató: - ismerteti az előterjesztést. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze. 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotja: 
 

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2011.(I.19.) 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 2011. január 1-jétő l.: 
 

1.§. 
Csatorna díjak: 
 - lakossági csatornadíj :                       208Ft/m3+   ÁFA     
 - közületi csatornadíj:      279Ft/m3+   ÁFA   
           
Ürítési díjak: 
 
 egységesen:     515  +   ÁFA Ft/m3   
 

2.§. 



E rendelet 2011. január 1. napján  lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejű leg hatályát veszti a 13/2009.(XII.16.) sz. rendelet. 
 
  Tóth Tibor  sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  polgármester               jegyző  
 
 
3.) KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

Ritecz György Galgamenti Viziközmű Kft. ügyv.igazgató: - ismerteti az előterjesztést. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
1/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete kinyilatkoztatja, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében kiírt „KEOP-2009-2.2.3/A. Üzemelő  vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata” tárgyú pályázat nyertessége és a projekt megvalósulása esetén a 
turai vízbázist legalább öt évig fenntartja és üzemelteti.  
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal  
 
Bazan Tibor alpolgármester megérkezett az ülésre. 
 
4.) 2010. évi gazdálkodás átvilágításáról szóló belső  ellenő ri jelentés kapcsán határozati   
javaslatok  
I.) Pető fi Sándor Általános Iskola 
- Pető fi Sándor Ált. Iskola pedagógus létszámcsökkentés 2011. március 1-jétő l 
Tóth Tibor: Többször megfogalmaztuk, hogy ha azt akarjuk, hogy az ezévi költségvetésünk 
egyensúlyba kerüljön, intézkedéseket kell hoznunk. 60MFt hiány keletkezett a 
költségvetésben. A felvett hiteleket vissza kell fizetni, a gazdálkodásba állandóan 
költségvetési hiány mutatkozik. A hiánycsökkentésre az egyik javaslat a telkek féláron 
kínálása, a másik a takarékoskodás a személyi juttatásoknál. Az önkormányzatot 
átvilágíttattuk, a vizsgálati anyagot megküldték. Erre a javaslatra készítettük el egy 
megoldási javaslatot, ezt a PEB már tárgyalta. Az első  eleme, hogy adjuk bérbe a konyhát, 
másik része, hogy legyenek osztályösszevonások, ezáltal pedagógus létszám csökkentés, a 
polgármesteri hivatalban és a mű velő dési háznál is szintén legyen létszámleépítés. A béren 
kívüli juttatásokat szüntessük meg. Az iskola vezetésével is tárgyaltam. 
Rajkó Gábor: A PEB megtárgyalta. Egy dolog volt, amiben ott nem döntöttünk, mikor úgy 
tudtuk, hogy a kultúrházba lévő  létszámleépítés meg fog oldódni, hogy az óvodából 
nyugdíjba menő  egy fő  helyére át tud menni a kultúrház dolgozója, de a kultúrház 
dolgozója szeretné, ha leépítenék a státuszát, majd ő  keres magának munkahelyet. 
Ennyibő l változna a PEB javaslataihoz képest a mostani anyag. Meg kell hozni ezeket a 
lépéseket, ahhoz, hogy csökkentsük a kiadásokat. A PEB ülésen az összes 
intézményvezető vel hosszasan győ zködtük egymást. Minden intézményvezető  belátta, 
hogy más megoldást mi nem tudunk.  Nem örömmel vonunk össze osztályokat, a konyhát 
vállalkozásba, nem örömmel csökkentjük a létszámot.  
Bobál István: Belső  ellenő rzési vizsgálat: a belső  ellenő rzéssel és a kiválasztott szervezettel 
kapcsolatban vannak kételyeim: a cég végezte az önkormányzat és a 7 településnél a 
vizsgálatokat 4 éven keresztül igen magas összegért. Kikértem a 4 év anyagát, azt 
állapítottam meg, hogy 4 éven keresztül egyetlen olyan megállapítást nem tettek, amely 
most a végső  vizsgálatnál történt. Ez feltű nő  volt, vizsgálták az iskolát 4 éven keresztül, 
vizsgálták az önkormányzatot, mű v.házat, óvodát, minden vizsgálatnál olyan 
megállapításokat foganatosítottak, amely nem tartalmazott a mostani átvilágításra 
vonatkozó javaslatokat, hisz a belső  ellenő rzést végző  szervezet is felelő s azért, ha 



ilyeneket tapasztal, akkor jelezze a döntéshozóknak. Amikor kiadták az anyagot, akkor 
szembetalálkoztam olyan megállapításokkal, amelyekrő l korábban a testület egy része 
kiszivárogtatott információkat, konyha mű ködtetése, osztályösszevonások, mű v.ház 
mű ködtetése, önkormányzati létszámleépítés. Miért kellett egy ilyen szervezetet segítségül 
hívni annak érdekében, hogy erő sítse  meg az elképzelést, amit már a testület bizonyos 
tagjai elő re a faluba elmondtak. Ezt a céget akarták megbízni, végezze el a kistérségi 
vizsgálatot is, ráébredtek az önkormányzatok vezető i, hogy ezt mégse végeztetik el ezzel a 
csapattal, hanem másik független szervezetet bíztak meg. Nekem fenntartásaim vannak 
ezzel a belső  ellenő rzési vizsgálattal. Nem vagyok benne biztos, hogy ez teljesen 
függetlenül, mindenféle sugallat nélkül lett elvégezve. Érdemes lenne megbízni egy 
független vizsgálócsapatot, vajon ő k milyen megállapításokat tennének az intézményeknél a 
hatékonyabb munkavégzésre. 4 év alatt nem ismerték fel, hogy létezik, hogy egyik percrő l a 
másikra felismerték most?  
Tóth Tibor: Ingyen végezték ezt a vizsgálatot, mert még belefért abba a keretbe, ami az 
önkormányzatot megilleti. Nem légbő l kapott vizsgálat volt. Esetleg a testület tagjainak volt 
hasonló elképzelése, az csak szerencsés összeesés lehet, ezek szerint az eredményeket 
erő síti, ha kétoldalról is ugyanazt gondolják.  Amit a Bobál úr sugall, olyanfajta 
megrendelés nem volt. Gazdasági szempontból világítsák át az intézményeket és tegyenek le 
javaslatot. Az intézményvezető knek lehető ségük volt rá reagálni. Leírták, hogy 4 osztályt 
vonjunk össze, 4 pedagógusi létszámot építsünk le, az iskolavezetésével tárgyaltunk, közös 
nevező re tudtunk jutni abban, hogy 3 fő  létszámleépítést tud az iskola elképzelni, ezt én is 
el tudom fogadni. Az osztályösszevonást a következő  évi tantárgyfelosztás megállapításnál 
további tárgyalást képezi. Ma arról döntünk, hogy a pedagógusoknál hány fő vel lesz a 
létszámleépítés.  
Rajkó Gábor: Ha Bobál úr szerint olyan stílusban készült, amit ez a testület elvárt attól, 
akkor 4 éven keresztül ugyanolyan kimutatásokat készített ez a csoport, amilyet a 
polgármester és testület szeretett volna megkapni. Mert ez így jött ki az ön válaszából. 
Bobál István: Mi 4 éven keresztül soha nem beszéltük meg, milyen vizsgálatot óhajtunk, 
mindig meg volt, hogy milyen témát vizsgáljanak, az abban lévő  hiányosságokat és 
eredményt elfogadtuk. Az a problémám, hogy egy felelő s cég, miért nem írta le, hogy az 
intézményekben több a létszám, osztályösszevonás lehet, stb. Nem fogadom el, hogy ingyen 
végezték a vizsgálatot, ez ki lett fizetve, csak ennyi órájuk maradt meg a kistérségbe, ezt 
nekünk elvégezték. Hogy soha nem tettek erre utaló jelzéseket 4 éven keresztül, ez sántít.  
Ha tesznek erre utaló jelzést, akkor próbálunk azon segíteni.  
Dr. Sápi Attila: Szakmailag Ön szerint helyesek-e ezek a lépések? Említette, hogy 4 év alatt 
nem mondták, hogy takarékoskodni kell. Az önkormányzat költségvetésében volt hiány, a 4 
év alatt is látszódott, hogy az önkormányzat kiadásai nagyobbak, mint bevételei. Ezek az 
adatok arra kellettek volna, hogy sarkallják az önkormányzatot, hogy meglépje azokat a 
lépéseket, amelyeket most kell megtenni.  
Lukesné Csábi Ágnes: Gazdálkodás átvilágítását még a testület nem kért. Minden évben van 
egy belső  ellenő rzési ütemterv. A kistérségi iroda vezető je a belső  ellenő r javaslata 
alapján megvizsgáljuk pénzügyileg, szakmailag, mely területeket javasolt ellenő rizni, errő l 
készítünk egy tervet, amit a testület minden évben elfogad. Ez történt 2010-ben is. Az aszódi 
kistérség vezető je javasolta, mivel van szabad kerete 2010.évben, és tudja, milyen nehéz 
anyagi helyzetben van az önkormányzat, hogy a szabad órakeretünk terhére végezzük el ezt 
a belső  vizsgálatot. A belső  ellenő rzés szakmai segítő  jellegű , nincs benne ártó szándék. A 
belső  ellenő rzési anyagban valóban vannak apróbb hibák, de minden intézményvezető nek 
lehető sége volt, hogy a hibákra reagáljanak. Az esetleges hibák kijavításra kerültek. 
Szovics Mihály: A belső  ellenő rzés kötelező  volt mindig. Felelő sségteljes szót Bobál úr 
többször kijelentette. Ez a vita nem jönne létre, ha az expolgármester úr felelő sségteljesen 
tett volna dolgokat, nem túlkapásokkal, és a testületre ráerő szakolva pályázatok tömkelege.  
Bobál István: Sápi Attilának válaszolva: Hiány mindig volt az önkormányzatnál már régóta. 
Tudtuk kezelni még 2010-ben is.  Azt akarom suggalni, hogy az ellenő rző  szervezet nem 
adott megfelelő  támaszt ahhoz, hogy megfelelő  intézkedéseket hozzunk. Szovics 
képviselő társamnak: az expolgármester úr hozott döntéseket az extestülettel együtt, és az az 



exképviselő -testület javarészt 10-11 szavazattal elfogadta a határozatokat. Ennek a 
testületnek tagja volt Rajkó Gábor, dr. Sápi Attila, Bazan Tibor, Szovics Mihály, Fercsik Tibor 
és Bobál István. A testület nélkül egyetlenegy döntést nem hozott az elő ző  polgármester, és 
minden döntéshez meg volt a megfelelő  elő készítés. Volt, aki nem értett egyet, de soha nem 
hoztunk meg olyan határozatot, ahol szükséges volt minő sített többség, ahol nem volt 
szükség minő sített többség, hogy ne lett volna meg. A döntéseket a testület hozza. 
Szovics Mihály: Tudjuk, hogy alakult a szavazási arány a községbe.  Amit tettem, lojalitásból 
tettem a faluért, azért, hogy tudjunk mű ködni. Amikor nem volt már pénz a hivatalba, és 
olyan döntést kellett hozni a rulírozó hitel ügyébe. Bennem az volt, hogy tudjon mű ködni 
Hévízgyörk. 
Bazan Tibor: Ennek a testületnek a tagjai közül senki nem a Vincent Kft-nek nem tagja. Ha 
bíráljuk a céget, lehet, hogy a cégnek kellene ezt megtenni. Azon dolgozzunk, minél kisebb 
rosszak döntés meghozatalával mű ködtetni tudjuk a falut.  Ez a vita nem visz sehova. 
Együttmű ködési készséget látok minden intézménynél. Még mindig jobb így hozni 
kényelmetlen döntéseket, mintha nyakunkra ülne valaki és az mondaná meg. Összefogásra 
van szükség a faluban, hogy ne legyen a nagyobb bajnál még nagyobb.  
Fercsik Tibor: A PEB-en elhangzott egy kérdés, ami nem került megválaszolásra. Vannak 
olyan évfolyamok, ahol a létszám meghaladja a tv-ben max. elő írt létszámot. Akkor ez nem 
derült ki, hogy problémát jelent vagy nem. Kiderült, hogy ezt figyelembe kell venni. 
Megtehetjük, vagy sem?  
Tóth Tibor: Figyelembe kell venni, de errő l ma nem fogunk szavazni, csak 
létszámleépítésrő l. 
Fercsik Tibor: Akkor hogy tudunk arról dönteni, ha nem tudjuk, hogy hány osztály tudunk 
összevonni? 
Tóth Tibor: Arról nem szavazunk, hogy hány osztályt vonjunk össze. 
Bobál István: Az utolsó vizsgálatnál a Vincent Auditor megállapította, hogy az iskolában a 
szükséges pedagóguslétszám 21 fő . Jelenleg betöltött 18 fő . A szükségesbő l vagy a 
jelenlegibő l csökkentünk? Ha nem tudjuk, hogy mennyi osztály lesz összevonva, akkor most 
felelő tlenség most dönteni a pedagógusokról.  
Tóth Tibor:Az anyagban részletesen benne van, attól függ, hogy egy iskolában lehet 
csökkentett létszámmal sok túlórával dolgozni, és lehet magas létszámmal kevesebb 
túlórával. Az a gazdaságosabb, ha kevesebb létszámmal és több túlórával dolgoznak. Önök 
idáig hitelbő l finanszírozták a hiányt. Ezt a hiányt meg kell szüntetni. 
Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató: Az anyagban törvényi hivatkozásokat is tettem. A 
gyerekek érdeke azt kívánja, hogy az oktatás színvonala ne csökkenjen. Márpedig, ha 
osztályösszevonások lesznek, nem mindegy, hogy 17 fő nek vagy 34 fő nek kell tanítani.  A 
szakértő  4 osztályt javasolt, de van két osztály, amit nem lehetne összevonni. Akkor már 
kérdésessé válik a 3 fő  pedagógus elbocsátás.  
Tóth Tibor: Azért mentem el mai is, hogy rákérdezzek, hogy a megállapodásunkat továbbra 
is fenntartja-e az igazgató. Kétszer azzal jöttem el. 
Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató: Mi lesz akkor, ha még a 31 fő re ide költözik valaki, fel 
sem tudjuk venni. 
Tóth Tibor:Nem vesszük fel.  
Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató: Törvényeket a testület sem léphet át. 
Tóth Tibor: A törvényeket be kell tartani, de az is olyan törvény, hogy nem lesz fizetés. Kettő  
között kell választani. Az önkormányzatnak 60MFt hiánya van. Ezt kezelni kell. Nem biztos, 
hogy törvénytelen lesz, ha azt fogom mondani annál az osztálynál, ahol 1 fő n billeg az 
egész, hogy legyen elküldve újra vizsgálatra, és lehet, hogy azt állapítják meg, hogy nem 
sérült. Az önkormányzat feladata, hogy a mű ködést biztosítja, de az iskolának is partnernek 
kell lenni. Ha ezeket az intézkedéseket nem hozzuk meg, júniusba cső döt kell jelenteni. Az 
önkormányzat az elmúlt években 64MFt hitelbő l finanszírozta többek között az iskola 
mű ködését. Takarékoskodási intézkedéseket kell hoznunk, hogy ne jelentsünk cső döt.  
Lukesné Csábi Ágnes: Bobál Istvánnak válaszolva: a belső  ellenő rzési jelentés 32.oldalán 
írja le, hogy jelenleg az intézményben 18,6 álláshely van. Utána írt egy újabb jelentést, 
javaslatot tett, hogy mely osztályokat lehetne összevonni, ő  3-4 évfolyamot javasolt. Ennek 



alapján a pedagógus-szükséglet 17,13 fő . A PEB javaslata volt, hogy nézze meg az igazgató, 
ha ezek az osztályok összevonásra kerülnének, hány pedagógust tudna elküldeni. Az 
igazgató megküldte a részletes anyagot, ebben javasolta, hogy ki az a 3 pedagógus, akit 
javasol felmenti a PEB javaslata szerint. Új kimutatást kaptunk az iskolától, melyben  
számított létszámokról megtudta az önkormányzat, melyek azok a gyerekek, amelyek 2 
fő nek, és 3 fő nek számítanak. Ebbő l a kimutatásból várhatóan 3 osztály az, - amit +20%-
kal lehet emelni- lehet összevonni. Ennek alapján a polgármester tárgyalt az igazgatóval, 
ennek eredménye, hogy az igazgató azt mondta, megoldható a -3 fő  pedagóguslétszám.  Szó 
volt még a technikai létszámcsökkentésrő l. 
Bobál István:  A törvény szerinti létszámokat el tudom fogadni összevonásra,  de csak két 
osztályt látok, ami összevonható.   
Tóth Tibor: Nem szavazunk még osztályösszevonást. Ezt az idő  fogja megoldani ezt a 
kérdést. 
Bazan Tibor: Az igazgató anyagából kitű nik, hogy 2 osztály vonható össze, de akkor az 
írásos anyagban miért 3 fő  létszámleépítést vállal az igazgató? 
Lukesné Csábi Ágnes: Amit utoljára kaptunk táblázatot, abban a 4a-4b 34 fő , az 5a-5b, ami 
most 36 fő , ill. a várható 1.o.száma 35 fő , melybő l 5 gyermek nem hévízgyörki. Alsó 
tagozatban max. 31 fő  lehet, felső  tagozatban 36 fő . 
Tóth Tibor: A 3 fő bő l 2 fő  pedagógus nyugdíjba szeretne menni, tehát nincs olyanról szó, 
hogy valakit elküldünk. Mindent mérlegeltünk, egy vezető nek fájó döntést is kell hozni.  
Fercsik Tibor: Az ezzel kapcsolatos terhek? 
Tóth Tibor: A mai nap értesültünk róla, újra lehet a végkielégítésre pályázni.  
Rajkó Gábor: Évekkel ezelő tt az volt a tendencia, hogy meg kellene vizsgáltatni a 
gyerekeket, hogy 2-nek számít-e igazából, hogy küldjünk el gyerekeket vizsgálatra, akit egy 
kicsit is úgy gondoltuk, hogy megállapíthatják, nem teljes mértékben egy gyereknek számít, 
hanem lehet kettő nek, ezek alapján meg lehet osztani az osztályokat. Ha nem küldtük volna 
el, és nem vettünk volna fel idegen gyerekeket, akkor már ez sem lenne. Az 1.osztályban is 
úgy néz ki, hogy 9 nem hévízgyörki gyerek van. Akkor már ott is csak 1 osztályt kellett 
volna indítani. Azt mondtam a PEB ülésen is, hogy ágállunk minden ellen, de a pénzt elő  
kell teremteni. Vagy ezt a pluszmunkát fel kell vállalni, vagy pedig lehet választani, hogy 
novemberben esetleg nem kap fizetést. Ez a választás, hogy vagy többet dolgozunk 
ugyanannyiért, vagy kevesebb pénzért, és van  munkahelyünk, vagy felvállaljuk a rizikót, 
hogy maradjon minden így ahogy van, és majd júniusban a számlákat nem tudjuk idő be 
kifizetni.  Ha valakinek van jobb javaslata, tegye meg. 
Kovácsné Toldi Ildikó:  A jelenlegi egy osztállyal mű ködő  6.évfolyamra 26 gyerek jár, 
ebbő l 4 nem hévízgyörki lakos, de Hévízgyörk kapja meg a normatívát 4 fő  után is.  A 
kirívó eset a mostani 1.osztály. 
Rajkó Gábor: Az 5. osztályban 30 fő  a létszám, és 7 idegen gyerek van. 
Kovácsné Toldi Ildikó:  A táblázat szeptember óta látható a honlapon. A 7 bejáró tanuló 
közül 4 olyan, aki innen elköltözött, de már más lakóhellyel rendelkezik. Szerencsésebb lett 
volna, ha bejönnek a képviselő k, vagy elő zetes tárgyalásokat folytatnak. Az iskolának a 
nívóját jelenti az, hogy 35 más településrő l bejáró gyerek jár hozzánk. Ez a mi 
pedagógusaink munkáját értékeli. A javaslatban arra kaptam felkérést, hogy 4 osztályt 
vonjunk össze, 3 pedagógust bocsássunk el, ennek mi az anyagi vonzata. Én ezt megtettem, 
majd mellékletként elküldtem a szakértő  kritikája alapján az idevonatkozó törvényeket.  
Bazan Tibor: Törvény alapján van eldöntve, hogy ki számít 3 vagy 2 gyereknek? 
Kovácsné Toldi Ildikó:   Igen. Nem minden 2 fő nek számító gyerek után kapunk normatívát.  
Bazan Tibor: Van még 24 két fő nek számító gyerek, mi alapján lett eldöntve, hogy két 
fő nek számít? 
Kovácsné Toldi Ildikó:  Az Aszódi Nevelési Tanácsadó a vizsgálati lap aljára írja. Van a 
beilleszkedési és magatartási problémával küzdő  kategória, ezekrő l az aszódi nevelési 
tanácsadó jogosult dönteni. Ha súlyosabb problémát észlel, küldi tovább Budapestre, ott az 
SNI-s mértékét állapítja meg.  A mostani 3.osztály, ami itt még 31 fő nek van feltüntetve, két 
gyerek 4 fő nek számít, köztük az egyik SNI-s. 



Bazan Tibor: Az az 5 fő , aki 2 ill. 3 gyereknek számít, azután kapunk állami normatívát. A 
többi 24 gyerekkel ki foglalkozik? 
Kovácsné Toldi Ildikó:  A  felső  tagozatban a szakos tanár, alsó tagozatban a két fejlesztő  
pedagógus. Ezért soha nem kértünk + órát, pedig megtehettük volna. Ezt kigazdálkodtuk az 
adott órakeretünkbő l. 
Bazan Tibor: Tehát ezért senki semmilyen pluszjuttatást nem vesz fel? 
Kovácsné Toldi Ildikó:  Az órakeretünkben benne van, mi ettő l többet nem kértünk. 
Fejlesztési napló is van. Az összkeret soha nem volt több, mint a törvény által elő írt. Ha úgy 
jön ki, hogy a fejlesztő  pedagógusnak ez túlórát jelent, akkor túlórába van kifizetve, de ha 
benne van a kötelező  óraszámaiba, akkor azt a bért kapja meg, ami egyébként is járna.  
Lukesné Csábi Ágnes: Azt nem tudtuk, hogy a két fő nek számító gyerek 26 van. 
Plusznormatívát 3 fő  gyerekre kapunk, aki 3-nak számít, és a 26 gyerekbő l, aki kettő nek 
számít, abból csak 2-re kapunk plusznormatívát, mi sem tudtuk, hogy ilyen sok gyerek van, 
aki 2-nek számít. Az alapító okiratban is benne van, hogy a hévízgyörki állandó lakóhellyel 
rendelkező  ill. tartózkodási hellyel rendelkező  gyerekeket az iskola a körzetébe köteles 
felvenni.  
Bobál István: Külső  településekrő l való gyermekfelvételnek itt hagyománya van, ennek a 
többlethozadéka évente 6-10MFt, 170eFt az egy gyerekre eső  kvóta. Ha csökkentjük a 
létszámot, ennyivel csökken a létszám után járó pénz. Meg kell vizsgálni, hány gyerek jár 
ide, és mennyi fejkvótát kapunk.  
Tóth Tibor: Az ellenkező je igaz. Az a teher, ami az önkormányzatra hárul azáltal, hogy 2 
évfolyamot kell mű ködtetni azért, és ez dupla költség, mint az 1 évfolyam mű ködtetése. A 
finanszírozás átlagkeret létszámra volt megállapítva, ez alapján volt megállapítva átlag 
tanulócsoportot. Azok az önkormányzatok, amelyeknél úgy alakult a létszám, hogy 14 
bontásba, hisz évek óta ez volt a gyakorlat, hogy 28 fő s osztályokat sem vontunk össze. 
Akkor még az anyagi lehető ségünk olyan volt, ez 2005-ben ért véget, amikor nem volt 
finanszírozása az önkormányzatnak, ekkor volt az, amikor az én általam vezetett 
önkormányzat 6,5 fő  létszámcsökkentést hajtott végre. A költségvetésünket egy év alatt 
rentábilissá tettük. Önnek úgy adtam át a hivatalt, hogy 4MFt mínusz volt. Ha akkor a 
következő  vezetés ezt a lépcső zetesen meghozta volna a döntéseket, egy-egy 
osztályösszevonással, ma az önkormányzatnak nem lenne erre vonatkozólag problémája. 
Hitelt vett fel az ön által vezetett önkormányzat, nem volt honnan finanszírozni, és a hitelt 
minden évben pumpálta bele. Azért kerültünk ebbe az állapotba.  
Szovics Mihály: A PEB ülésen 1 képviselő  kivételével mindenki itt volt. Az igazgató feltárta 
aggályait, mindent kitárgyaltunk. Nem értem, miért lett felvetve. 
Tóth Tibor: Azért vagyunk itt, hogy közös megállapodásra jussunk. 
Kovácsné Toldi Ildikó: 2006-ban összevontuk a jelenlegi 8.osztályt. 2006. óta 2 pedagógust 
elbocsátottunk, tehát volt létszámcsökkentésünk. 
Rajkó Gábor: Most ne a létszámokkal foglalkozzunk, ezt már kitárgyaltuk. Most a 3 fő  
pedagóguslétszám-csökkentésrő l döntsünk. Utána kialakul az, hogy az 1.osztályba 
beiratkozó gyerekek számától teszik függő vé az 1.évfolyam osztását vagy nem. Arról kell 
dönteni, amit ő  is elfogadott, és mi is, hogy a pedagóguslétszám 3 fő vel csökken.  A többiek 
legyenek kidolgozásra. Ha 1 gyereknek a létszámán múlik, akkor ha menet közben 
beköltözik valaki, és pont ő  lesz a 32. gyerek, és amiatt kellene megosztani az osztályt, 
akkor el kell gondolkodni, mibe kerül, ha megosztjuk az osztályokat. Mindenki vállalhat egy 
kicsi pluszt, hogy az önkormányzat tudjon mű ködni. 
Gólyáné Dudás Edit: Minden létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozati javaslat végén 
szerepel egy kitétel, miszerint a költségvetési tv. az idén lehető vé teszi a létszámcsökkentés 
racionalizálásnak a pályázati úton történő  visszatérítését, viszont nem jelent még meg a 
kormányrendelet, amely pontosan szabályozza a feltételeket. Mi úgy számoltunk, hogy az 
önkormányzatnak kell az összes terhet viselni, ez átmeneti finanszírozási gondot is fog 
okozni. A mai napon derült ki, és pontosan tudni kell majd azokat a feltételeket, hogyan kell 
megfogalmazni a határozatokat, minden határozat végén szerepel, hogy lehet, hogy errő l 
még egyszer dönteni kell, ami tartalmában nem változtat, csak formailag lehet más, a 
pályázat érvényessége miatt.  



Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
2/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a belső  ellenő rzés megállapításai 
alapján  2011. március 1-jétő l – 3 fő  pedagógus létszámcsökkentést rendel el. 
A Képviselő -testület felkéri az iskola igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint arra, hogy a részletes név szerinti és pénzügyi kihatással járó kimutatást 2011. 
február 4-ig készítse el és küldje meg a gazdasági vezető  részére. 
A képviselő -testület a létszámcsökkentésekhez szükséges elő irányzatot a 2011. évi 
költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő -testület a határozatot azzal a feltétellel hozza meg, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérő l szóló 2010. évi CLXIX.törvény 5.sz. 
melléklet 7. pontjában szereplő  „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatása”-ra. Külön miniszteri rendeletben 2011. február 15-ig 
szabályozzák a folyósítás feltételeit. A feltételeknek megfelelő  képviselő -testületi 
határozatot kell megalkotni a miniszteri rendelet ismeretében. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Kovácsné Toldi Ildikó igazgató 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal ill. 2011. február 4. 
 
- Pető fi Sándor Ált. Iskola technikai létszám csökkentése 2011. március 1-jétő l 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
3/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
A Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a belső  ellenő rzés megállapításai 
alapján  2011. március 1-jétő l – 1 fő  technikai létszámcsökkentést rendel el. 
A Képviselő -testület felkéri az iskola igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére és 
arra, hogy a részletes név szerinti és pénzügyi kihatással járó kimutatást 2011. február 4-ig 
készítse el és küldje meg a gazdasági vezető  részére. 
A képviselő -testület a létszámcsökkentésekhez szükséges elő irányzatot a 2011. évi 
költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő -testület a határozatot azzal a feltétellel hozza meg, hogy pályázatot nyújt be a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérő l szóló 2010. évi CLXIX.törvény 5.sz. 
melléklet 7. pontjában szereplő  „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatása”-ra. Külön miniszteri rendeletben 2011. február 15-ig szabályozzák 
a folyósítás feltételeit. A feltételeknek megfelelő  képviselő -testületi határozatot kell megalkotni a 
miniszteri rendelet ismeretében. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Kovácsné Toldi Ildikó igazgató 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal ill. 2011. február 4. 
   
- Pető fi Sándor Ált. Iskola alapító okirat módosítása 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 



4/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Pető fi Sándor Általános 
Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

A Képviselő-testület döntése alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának 6. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Költségvetési szerv működési köre: Hévízgyörk Község közigazgatási területe. 

Az általános iskola a nevelési oktatási feladatokat kizárólag a Hévízgyörk Község 

közigazgatási területén élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók 

vonatkozásában látja el. 
2/b.melléklet          

   1993. évi LXXIX. tv.  

1992. évi XXXVIII. tv. 2004. évi CXL. tv. 

292/2009. Korm. rendelet, 2003. évi XCII. tv. 31/2005. OM. rendelet 

32/1997. MKM rendelet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

 

1. A költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor Általános Iskola  

A  költségvetési szerv rövidített neve: Petőfi Sándor Általános Iskola  

Törzsszáma: 441520  

OM azonosító:032367 

Statisztikai számjele:15441238-8411-321-13 

Alapító okirat 

kelte: 2003. május 27. 

száma: 60/2003 (V. 27 ) sz. képviselőtestületi határozat 

alapítás időpontja: 1990. 

Alapító, illetve alapítói jogok gyakorlójának 

neve: Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

címe:2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 124. 

 Székhelye:2192 Hévízgyörk, Ady Endre utca 143. 

 Telephely: -                    

 Feladatellátási hely: 2192 Hévízgyörk, Ady Endre utca 143. 

                                      2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 6. 

 Közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. szerint. 

 A Nemzeti Alaptantervre támaszkodó kerettanterv által meghatározott pedagógiai 

program alapján nevelő- és oktatási feladatok ellátása, melynek során ellátja a 

közoktatási törvény  121.§ (1). bekezdésének 28., 29. pontja szerinti, azoknak a sajátos 

nevelési igényű tanulók normál tanulócsoportban történő integrált oktatását, valamint 

egyéni fejlesztését, akik a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rahabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján: képesség zavarral (tanulási, magatartási, 

beilleszkedési problémával) küszködnek, mozgássérültek, hallássérültek,testi érzékszervi, 

beszédfogyatékosok, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, ill. a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd. 

Tanulók részére napközis (felső tagozaton tanulószobai) ellátást biztosít. 

Biztosítja a fejlesztő pedagógiai ellátást az alsóbb (1-2) évfolyamokon. Az általános 

iskola az iskolai nevelési-oktatás keretében a tanulók szociális helyzetéből és képességek 

fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó képesség-kibontakoztató felkészítést 

szervezhet a közoktatási törvényben, valamint az oktatási miniszternek az ezen új 

oktatás-szervezési formával kapcsolatos (rendelet és pedagógiai rendszer) rendelkezései 

alapján.  
A költségvetési szerv típusa a közoktatási törvény 20 §-a szerint : általános iskola 
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
   Önállóan működő költségvetési szerv   



 Pénzügyi gazdálkodási feladatait Hévízgyörk Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 látja el. 

2. A költségvetési szerv   irányító (felügyeleti) és fenntartó szerve: Hévízgyörk 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3. A költségvetési szerv irányító (felügyeleti)  és fenntartó szerv székhelye: 

2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 124. 

4. A költségvetési szerv által felügyelt költségvetési szervek neve, székhelye: 

Nincs felügyelt költségvetési szerve. 

5. Jogi személyiségű szervezeti egységeinek neve, székhelye, feladatellátása, 

stb.: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

 

6. A  költségvetési szerv  működési köre: Hévízgyörk Község közigazgatási területe. 

 Az általános iskola a nevelési és oktatási feladatokat kizárólag a Hévízgyörk Község 

közigazgatási területén élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók 

vonatkozásában látja el. 

 

7. A költségvetési szerv jogállása: Az iskola jogi személyiséggel rendelkező 

költségvetési szerv. Tevékenységének pénzügyi forrását az intézmény irányító 

(felügyeleti) szerve éves  költségvetésén keresztül biztosítja. A gazdálkodással 

kapcsolatos  pénzügyi, számviteli, operatív finanszírozási, adatszolgáltatási feladatait 

a polgármesteri hivatal – az irányító szerve által jóváhagyott – „Megállapodás” 

alapján látja el. 

Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: 

 Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módjára és az előirányzatok feletti 

rendelkezési jogosultságra tekintettel részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 

 

8. A költségvetési szerv tevékenységei: 

 

8.1.Alaptevékenység szakágazati besorolása:(szakmai alapfeladatként 

meghatározott közszolgáltató tevékenység): 

 852010 Alapfokú oktatás ( alapfokú művészetoktatás kivételével) 

2009.december 31-ig érv. szakfeladatok  Új szakfeladatok 2010. január 1-tő l 
 
801214 Általános iskolai nappali    562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés 
 rendszerű  nevelés oktatás   910121 Könyvtári állomány gyarapítása 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai   nyilvántartása 
 foglalkozás     852011 Általános iskolai tanulók nappali 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés   rendszerű  nevelése, oktatása 
        (1-4. évfolyam) 
       852012 Sajátos nevelési igényű  általános 
        iskolai tanulók nappali rendszerű  
        nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
(részképesség zavarral, tanulási, magatartási , beilleszkedési problémával küzdő  gyerekek, mozgássérültek, hallássérültek, testi, 
érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlő désének organikus okra visszavezethető  tartós és súlyos 
rendellenességével küzd valamint a megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlő désének organikus okra vissza nem vezethető  tartós és 
súlyos rendellenességével küzd ) 

       852021 Általános iskolai tanulók nappali 
        rendszerű  nevelése, oktatása 
         (5.-8. évfolyam) 
       852022 Sajátos nevelési igényű  általános 
        iskolai tanulók nappali rendszerű  
        nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(részképesség zavarral, tanulási, magatartási , beilleszkedési problémával küzdő  gyerekek, mozgássérültek, hallássérültek, testi, 
érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlő désének organikus okra visszavezethető  tartós és súlyos 
rendellenességével küzd valamint a megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlő désének organikus okra vissza nem vezethető  tartós és 
súlyos rendellenességével küzd ) 

       931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és 
         -támogatása 



       855911 Általános iskolai napközi otthoni 
        nevelés 
       855912 Sajátos nevelési igényű  tanulók 
        napközi otthoni nevelése 
(részképesség zavarral, tanulási, magatartási , beilleszkedési problémával küzdő  gyerekek, mozgássérültek, hallássérültek, testi, 
érzékszervi,  beszédfogyatékos,  a megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlő désének organikus okra visszavezethető  tartós és súlyos 
rendellenességével küzd valamint a megismerő  funkciók vagy a viselkedés fejlő désének organikus okra vissza nem vezethető  tartós és 
súlyos rendellenességével küzd ) 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

10. A költségvetési szerv vezetőjének, vezető testületének kinevezési rendje: a 

költségvetési szerv vezetőjét/ igazgatóját Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-

testülete az 1993.évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján- nyilvános pályázat útján, 

határozott időre (5 év) bízza meg/nevezi ki.  

10.1.Vezető neve: Kovácsné Toldi Ildikó 

 

10.2.Megbízás/kinevezés időpontja: 2007. július 1. 

 

10.3.Megbízás/kinevezés időtartama: 5 év 2012. június 30-ig. 

 

10.4.Határozat száma: 78/2007.(V.29)sz. Képviselő-testületi határozat 

 

11.Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői    

 megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 

 megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, egyéb 

 munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

12.Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv 

    alkalmazottai közalkalmazottak, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi         

XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. A vezető megbízási/vállalkozói szerződést is köthet 

egyes feladatok ellátására a megfelelő szakképesítési és egyéb szükséges feltételek 

megléte esetén. Az éves közfoglalkoztatási tervben meghatározottak 

szerinti munkakörben közcélú foglalkoztatás is lehetséges. 

A költségvetési szerv alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a költségvetési 

szerv vezetője.    

13. A gazdasági vezető kinevezési rendje: Az intézménynek nincs gazdasági 

vezetője. 

 

14. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: A költségvetési szerv vezetője, 

vagy az általa megbízott intézményi dolgozó. 

 

15. Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Költségvetési 

szerv címe 

Helyrajzi szám Alapterület (m2) Becsült érték 

2192 Hévízgyörk, 

Ady Endre utca 143. 

2192 Hévízgyörk, 

Kossuth L.utca 6. 

795/4 HRSZ 1 ha 4353 m2 100.000.000.- Ft  

 

  50.000.000.- Ft 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott 

tárgyi eszközök. Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat – nevelő és oktató 

feladatainak ellátásához szabadon, térítésmentesen használhatja. 

16.Vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv vagyon feletti 

rendelkezési   jogot Hévízgyörk  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

gyakorolja. 

 

17.A költségvetési szerv kapacitása: felvehető gyermekek száma: 280 tanuló 



 

18. A költségvetési szervbe felvehető maximális létszám alapfeladatonként: 

      8520 Alapfokú oktatás: 280 fő 

      évfolyamok száma : 8  

19.Jelen Alapító Okiratot Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. (I.18.) 

sz. határozatával hagyta jóvá. Az alapító okirat a költségvetési szerv 

alapdokumentációjának részét képezi. 

 

Jelen –módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –Alapító Okirat 2011.január 18. 

napján lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv nem 

kezdeményezi.  

 

 

Hévízgyörk, 2011. január 18. 

                                                                                          Tóth Tibor  

                                                                                         polgármester   

 

 

Záradék: Jelen Alapító Okirat egységes szerkezetben készült Hévízgyörk Önkormányzat 

Képviselő-testületének eredeti és módosító határozatai alapján.   

     Alapító   határozat:                60/2003.(V.27.) 

     Módosító határozatok:          134/2004.(V.11.) 

                                              120/2007.(VII.10) 

                                              165/2007.(XII.04) 

                                              116/2008.(IX.30.)  

      64/2009.(V.26.) 

              113/2009.(IX.29.) sz. 

      166/2009.(XII.15.) sz 

                                                                                      Lukesné Csábi Ágnes     

                                                                                                jegyző   
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Kovácsné Toldi Ildikó igazgató 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Vizerné Mátyás Klára pü.ea. 
Határidő : azonnal  
 
- Pető fi Sándor Ált. Iskola osztályösszevonás 2011/12. tanév 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
5/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Pető fi Sándor Általános 
Iskola osztályösszevonásokról és a maximális osztálylétszámokról a Közoktatási törvény 
rendelkezései alapján a 2010/11. tanév végéig rendelkezik. A döntés elő készítéséhez bekéri az 
iskola igazgató írásos elő terjesztését, melynek tartalmaznia kell a 2011/12. tanév tanulói 
létszámadatait, tanítási idő keretét, pedagógus létszámszükségletét és a döntéshez szükséges egyéb 
adatokat.  
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Kovácsné Toldi Ildikó igazgató 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal, illetve 2011. május 15. 
 
II.) Polgármesteri Hivatal 
- Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentés elrendelése 2011. február 1-jétő l 
Tóth Tibor: A hivatal is át lett világítva, az a javaslat, hogy 3 fő vel csökkentsük a létszámot.  



Fercsik Tibor: Van egy fő  szerző déses dolgozó, akinek dec.31-vel lejárt a szerző dése, és 
úgy tudom, 2011. január 31-ig meg van hosszabbítva, ő neki mi lesz a sorsa, ő  marad-e 
szerző déses jogviszonyban? 
Tóth Tibor: Azt majd a két vezető  el fogja dönteni. Nekünk a létszámkeretrő l kell dönteni. 
Fercsik Tibor: Akinek lejár a szerző dése, azután nem kell semmit fizetni az 
önkormányzatnak. 
Tóth Tibor: Mi arról döntünk, hogy az önkormányzat ezután hány fő vel mű ködjön. Az a 
javaslat, hogy 3 fő vel csökkentsük, hogy ki lesz az a 3 fő , azt majd a jegyző nő  és 
polgármester eldönti. 
Fercsik Tibor: Ennek pénzügyi vonzata van. Pénz miatt küldünk el embereket, akkor ha el 
lehet küldeni olyat, akinek lejár a szerző dése, és nem kerül semmibe, nem értem. 
Tóth Tibor: Ez nem a testület dolga, hogy ki legyen elküldve, meg ki maradjon. Nem a pénz 
dominál, hanem szakmai alapon kell dönteni. 
Fercsik Tibor: Eddig azt hittem azért döntünk, merthogy pénz miatt kell. 
Rajkó Gábor: Mikor arról volt szó, hogy létszámleépítés lesz, akkor megkérdezték tő lem is, 
hogy ki lesz elküldve a hivatalba, azt válaszoltam, hogy annak idején sem kérték ki a 
véleményem, hogy kit vesznek fel a hivatalba, csak a státuszt kellett eldönteni. Most is azt 
mondom, azt javaslom, 3 fő vel csökkenjen a hivatal létszáma. Meghagyom azt a 
kellemetlen döntést a jegyző nő nek, döntse el, ki az a 3 fő , akitő l meg fog válni. Nem 
tudom, hogy ebben benne lesz-e az, aki szerző déssel van, én is úgy gondolom, ha nem lesz 
benne, aki szerző déssel van, arról én nem tudom, hogy az elő ző  testület milyen döntést 
hozott, hogy a státuszt csak dec.31-ig adta meg, vagy pedig státuszt adott és arra fel 
határozott idő re vette fel a jegyző asszony a polgármesterrel együtt. Azért vagyok 
bizonytalan ebben, mert nem tudom, hogy az elő ző  testület hogy döntött az 1 fő  
szerző déssel alkalmazott személynél, a státuszt adta és arra szerző déssel vettek fel embert, 
vagy úgy hozott határozatot, hogy 2010-ben az önkormányzat létszáma egy szerző déses 
jogviszonyban álló személlyel dec.31-ig meg lesz emelve. Ha a határozat úgy van, hogy 
dec.31-ig volt, akkor úgy gondolom, hogy ennek a személynek a jogviszonya dec.31-én meg 
kellett volna, hogy szű njön. Ebben nem vagyok járatos. Azt javaslom most is, hogy 3 fő vel 
csökkenjen a létszám. A további a jegyző nő  dolga, hogy ki ne dolgozzon az 
önkormányzatnál. 
Fercsik Tibor: Nem kívánom eldönteni a jegyző nő  helyett, hogy kit alkalmazzon és kitő l 
szeretne megválni, pénzügyi megfontolásból kérdeztem, mivel ilyen szempontok alapján 
született ez a döntés, tehát nem személyek ellen vagy mellett tettem fel kérdésemet, hanem, 
az nem kerül semmibe, ha valakinek lejár a szerző dése és attól elköszönünk, azután nem 
kell fizetni semmit. Továbbá úgy tudom, a másik, akit el szeretnének küldeni, még 
tanulmányi szerző dése van az önkormányzattal, hogy még plusz egy évig foglalkoztatja az 
önkormányzat. Az is pluszköltséget fog jelenteni az önkormányzatnak. Ha pénzrő l 
beszélünk, ezt tudnia kell mindenkinek, hogy ezt is mérlegelni kell. De ezt eddig hivatalosan 
nekem nem mondta el senki, ezt magamtól tudakolódtam ezután. 
Tóth Tibor: Zárt ülésen el lesz mondva. 
Lukesné Csábi Ágnes: A 2010. évi költségvetésben a 13 fő  státuszt engedélyezte a testület, 
ez addig áll fenn, míg más döntést nem hoz. Ha a 13 fő t lecsökkenti 3 fő vel, akkor a 
2011.évi költségvetésben már a 10 fő vel fogunk számolni. A polgármester egyetértésével a 
jegyző  dönt mind a felvételnél, mind a felmentésnél. A személyes kérdéseket vagy zárt ülés 
keretében ill. a hivatalban el tudom mondani. 
Fercsik Tibor: Én pénzügyi szempontból közelítettem, nem kívánok személyeskedni senki 
mellett vagy ellen, csak nem értem, ha valakitő l ingyen el tudunk köszönni, akkor miért 
vállaljuk fel, hogy fizessünk másnak. 
Rajkó Gábor: Javaslom, most arról döntsünk, hogy 3 fő  és mikor az ülésnek vége van, 
maradjunk itt zárt ülésen és akkor vitassuk meg ezeket a dolgokat. 
Lukesné Csábi Ágnes: Ha szakmai meg pénzügyi kérdéseket is vizsgálunk, akkor a 
felmentéseknél lehetne azt is vizsgálni minden intézménynél, hogy szakmailag az idő sebb 
vagy fiatalabb közalkalmazottak legyenek elküldve, eddig még nem kérte egy képviselő  



sem, hogy terjedjen ki a vizsgálat erre, mert akkor az egész felborul. A testületnek nincs 
joga, hogy megmondja, hogy kit küldjön el, csak arra, hogy hány fő t. 
Bobál István: A jegyző asszony elmondta, hogy 13 fő re kapott felhatalmazást. 2010. dec.31-
én lejárt a szerző dés, tehát most 12 fő  van az önkormányzatnál, tudomásom szerint nem 
volt újabb testületi döntés arra, hogy azt a szerző dést bárki is meghosszabbítsa. Tehát 2010. 
dec.31-én az 1 fő nek lejárt a szerző dése. Nem tudok arról, hogy bármilyen döntés született 
volna státuszról, vagy létszámbő vítésrő l.  
Lukesné Csábi Ágnes: 13 fő  státusz van betervezve a költségvetésbe és 13 státusz be is van 
töltve, amely most is jóvá van hagyva, mert nincs új költségvetés.  
Bobál István: De a szerző dés az lejárt. 
Lukesné Csábi Ágnes: Egy hónapra lett meghosszabbítva, és ehhez joga van a 
polgármesternek meg a jegyző nek, azelő tt is csináltunk ilyet. 
Bobál István: De azt nem tudtam, hogy meg van hosszabbítva. 
Lukesné Csábi Ágnes: Mivel még nincs új költségvetés, addig lehet.  
Rajkó Gábor: Tehát úgy lesz a státusz, hogy február 1-jétő l a hivatalban 10 fő  legyen. 
Bobál István: A Vincent Auditor 2 fő t jelzett az anyagában. 
Rajkó Gábor: Mi voltunk sző rösebb szívű ek, a PEB ülésen még hozzá spóroltunk egyet.  
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a hivatal létszámát 2011. február 1-jétő l 3 fő vel 
csökkentsük, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 2  nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
6/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a belső  ellenő rzés és a Pénzügyi Ellenő rző  
Bizottság javaslata alapján úgy döntött, hogy 2011. február 1-jétő l -3 fő vel csökkenti a 
Polgármesteri Hivatal létszámát.  
A képviselő -testület a létszámcsökkentésekhez szükséges elő irányzatot a 2011. évi költségvetésben 
biztosítja. 
A Képviselő -testület a határozatot azzal a feltétellel hozza meg, hogy pályázatot nyújt be a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésérő l szóló 2010. évi CLXIX.törvény 5.sz. melléklet 7. pontjában 
szereplő  „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”-ra. Külön 
miniszteri rendeletben 2011. február 15-ig szabályozzák a folyósítás feltételeit. A feltételeknek 
megfelelő  képviselő -testületi határozatot kell megalkotni a miniszteri rendelet ismeretében. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal ill. 2011. február 1. 
 
- Polgármesteri Hivatal köztisztviselő i cafeteria-keret  megállapítása 

(„49/F.(4) A köztisztviselő t megillető  cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály eltérő en nem 
rendelkezik - a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb 
szervek esetében a hivatali szervezet vezető je a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem 
lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. 
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő  
munkáltatót terhelő  közterhek megfizetésére is.”) 

Rajkó Gábor: PEB tárgyalta. Úgy döntött, hogy költségtakarékossági szempontból csak a 
kötelező  juttatásokat szavazzuk meg, ami törvény által juttat. A cafeterianál felvető dött két 
álláspont, egyik a költségvetési tv. a másik a köztisztviselő i tv. Az egyik szerint adható, a 
másik szerint jár. Úgy tartanám etikusnak, ha elvonjuk a takarítónő tő l, vagy a kiskeresetű  
embertő l a 8-10eFt-ot, akkor a cafeteriát is vonjuk el a köztisztviselő ktő l. Ez az összeg 
10.000.000.-Ft nagyságrendű  összeg. 
Tóth Tibor: Tartalmaz nyelvpótlékot, mindent. 
Rajkó Gábor: Ilyen gazdasági helyzetbe, ugyanúgy, ahogy megkértem a pedagógusokat, 
hogy próbálják belátni ezt a helyzetet, a többi dolgozónak is ezt tudom mondani. 
Lukesné Csábi Ágnes: PEB ülésen elhangzott, hogy a gazdasági vezető  nézzen utána 
mégegyszer a törvénynek, akkor is elmondtuk, hogy a köztisztviselő i tv. 49.F/4.pontja 
alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, ami éves szinten 193.000.-Ft. 



A köztisztviselő i tv. szerint ez jár a köztisztviselő knek. Megkérdeztük a minisztériumot is, 
ő k is ezt mondták, a gazdasági vezető  a Saldo értekezleten volt, ott a Pénzügyminisztérium 
munkatársa is szintén ezt az álláspontot képviselte. A képviselő k kérték, hogy írjam le ezt a 
jogszabályt, a határozati javaslatnak az elején szó szerint kimásoltuk az alábbiakat: 

(„49/F.(4) A köztisztviselő t megillető  cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály eltérő en nem 
rendelkezik - a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb 
szervek esetében a hivatali szervezet vezető je a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem 
lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. 
A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő  
munkáltatót terhelő  közterhek megfizetésére is.”) 

Rajkó Gábor: Le van írva, hogy a minimum 193.250.-Ft, utána pedig a tv-ben az is le van 
írva, hogy max 200.000.-Ft adható. 6700.-Ft különbség van közte. 
Gólyáné Dudás Edit: A Ktv-be tavaly került bele ez az elem, ezt az idei költségvetési tv. egy 
évre felülírta és behatárolta 200eFt-ban.  
Bazan Tibor: Elmondta a gazdasági vezető , hogy a költségvetési tv. felülírja. A költségvetési 
tv-bő l én azt olvastam ki, hogy a 200eFt-ot nem haladhatja meg, akkor abban az is benne 
van, hogy nulla. 
Lukesné Csábi Ágnes: A köztisztviselő i tv-ben valószínű  a parlamenti képviselő k 
elfelejtették kivenni ezt a paragrafust a törvénytervezetbő l. 
Bobál István: Javaslom, miután elveszünk most 50 közalkalmazottól juttatást, a 
köztisztviselő k vannak 10-en, érdemes és adjuk feladatnak a jegyző nek és gazdasági 
vezető nek,írásos állásfoglalást kérjenek, hogy ne legyünk törvénytelenek. Ezt döntést a 
következő  ülésen meg tudjuk hozni. Most ne lövöldözzünk vaktában. Ez lenne az etikus, és 
ha törvény szerint jár, akkor meg kell adni, ha törvény szerint nem jár, a megfelelő  
intézkedéseket meg kell hozni.  
Fercsik Tibor: Szerintem is, ha jár, akkor jár, bár elő bb az iskolánál elhangzott, hogy lehet, 
hogy jár, de júniusban majd be kell zárni valamit, nem lesz pénz kifizetni. Tehát akkor ezt is 
meg lehet így közelíteni, hogy törvény szerint jár, bár én az elő bb is a törvény miatt nem 
szavaztam, csak tartózkodtam, mert meg szeretném várni, hogy az mit fog mondani a 
létszámokkal kapcsolatban. Itt is azt mondanám, kérjünk állásfoglalást, halasszuk el a 
következő  ülésre. 
Tóth Tibor: Két javaslat van, az egyik az, hogy mindenkitő l egységesen vonjuk el, a másik 
az, hogy kérjünk állásfoglalást. Aki egyetért azzal, hogy egységesen elvonjuk mindenkitő l, 
az kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
7/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy elvonja minden 
intézmény dolgozójától a cafeteria-keretet. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal ill. 2011. február 1. 
  
III.) Konyha 
- Képviselő -testületi döntés a konyha átszervezésérő l 
Tóth Tibor: Négy ajánlat érkezett. Arról kell dönteni, kinek az ajánlata a legkedvező bb a mi 
számunkra. Az első  a rangsorban, kinek van a nagyobb üzleti köre, másodsorban, ki az, aki 
átveszi a dolgozókat. Még az is fő  szempont volt, hogy a rendszert mennyire választja le 
saját hatáskörbe. Ezeknek a Vanó-féle ajánlat felelt meg a legjobban.  
Rajkó Gábor: PEB tárgyalta, a Kis-Csukit támogatja a bizottság. Az is javaslat volt, hogy 4 
éves ciklusra kössünk szerző dést. 
Bobál István: Meg lett-e vizsgálva, hogy közbeszereztetni kell, vagy nem. Elő ször arról kell 
szavazni, hogy a testület bérbe adja a konyhát. 



Lukesné Csábi Ágnes: Kértünk közbeszerzési szakértő tő l véleményt, amelyet az 
önkormányzat ügyvédje is megvizsgált. A jelenlegi törvények alapján nem kell erre a 
közétkeztetésre közbeszerzési eljárás.  
Rajkó Gábor: 4 évvel ezelő tt is volt javaslatom, hogy adjuk ki a konyhát vállalkozásba, hisz 
11-12MFt megtakarítást jelent éves szinten. Ez négy év alatt durván 50MFt, azt jelentené, 
hogy most nem fő hetne a fejünk ebben az évben. Első  gondolatunk az volt, hogy úgy vegye 
ki valaki, hogy még 1.-Ft-ért is odaadnánk, csak ettő l a 12MFt-tól szabadítsa meg az 
önkormányzatot. Az árajánlatokból látni, hogy még 1MFt bevétel is származik az 
önkormányzatnak.  
Bobál István:Nyugtával dicsérjük a napot, voltak már meglepetések is ezzel kapcsolatban. Az 
elő zetesek szerint elfogadható. Volt olyan település, ahol a vállalkozónak vissza kellett adni 
és nem hozta a szerző désben vállalt kötelezettségét, felmondták a konyhát és utána nem 
tudta üzemeltetni, gondokat okozott. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
8/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz 
tartozó konyhát 2011. március 1-jétő l átadja vállalkozásnak üzemeltetésre. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Fercsik Margit élelmezésvezető  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal ill. 2011. március 1. 
 
- Konyha üzemeltetésére árajánlatok kiválasztása,  szerző dés megkötése 2011. március 1-
jétő l 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért a PEB javaslatával, hogy a Kis „Csuki” Kft-vel kössünk szerző dést, 
kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
9/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, a vállalkozók ajánlatai alapján 
az önkormányzat számára legkedvező bb ajánlatot tett Kis „Csuki” Kft-vel (Galgahévíz, Szabadság út 
68/a. ügyvezető : Vanó Archibald András) 2011. március 1-jétő l 2014. december 31-ig vállalkozói 
szerző dést köt a konyha üzemeltetésére. 
A Képviselő -testület által meghatározott feltételeket rögzíteni kell a vállalkozói szerző désben, 
melyek a következő k: 
A vállalkozónak a Kjt. 25/A. rendelkezése szerint kötelessége átvenni a konyhai dolgozókat, 
és köteles részükre a jelenlegi bérüket biztosítani. A vállalkozó kötelessége a konyhában 
felszerelni a külön órákat (víz, villany, gáz), és minden hónapban köteles az önkormányzat 
számára a rezsidíjakat megfizetni. A vállalkozó az önkormányzat számára minden hónap 1. 
napján 100.000.-Ft/hó bérleti díjat fizet. 
 

- az elszámoláshoz szükséges fogyasztásmérő k felszerelését /víz- és villamosenergia/ 
esetében 

- eszközök esetleges cseréjét, javítását 
- támogatást biztosít a Falunapok megrendezésében nyersanyag norma elszámolással étkezést 

biztosítva (esetleges továbbértékesítési lehető ség a lebonyolítási költségekhez) 
- az óvodai és iskolai alapítványi bál egyszeri étkeztetésének biztosítását nulla forint értékben 
- óvodás – iskolás gyermekek részére mikulás és karácsonyi csomag biztosítását ajándék 

címen 
 
A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerző dés aláírására. A Képviselő -
testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  



 Fercsik Margit élelmezésvezető  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal ill. 2011. március 1. 
 
IV. Művelődési Ház és Könyvtár 
- Döntés a Mű velő dési ház és könyvtár átszervezésének szándékáról  2011. április 1-jétő l 
Tóth Tibor: Az átvilágítók azt a javaslatot adták, hogy a mű v.ház és könyvtár mint 
szakfeladat szű njön meg, és a polgármesteri hivatal keretén belül mű ködjön tovább. 
Javasolták, hogy az intézmény mű ködtetése 1 fő vel történjen. 
Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta. A PEB ülésen megtárgyaltak annyiban módosultak, hogy az 
1 fő  nem kívánja elfogadni az intézményben való áthelyezését, inkább kéri a 
létszámleépítést. Javaslom, így fogadjuk el a létszámleépítést. A PEB ülésen felvető dött több 
képviselő tő l az az igény, hogy teljes mértékben ne szüntessük meg a könyvtárat, hanem a 
jó idő  beálltával abból az épületbő l hozzuk át a könyveket a nagyterembe, tartsunk leltárt 
és selejtezést, a jó minő ségű  könyveket helyezzük el a mű velő dési házban. Akik eddig 
látogatták a könyvtárat, meg lehet beszélni, hogy egy kulccsal rendelkező  be fogja ő ket 
engedni, tudnak könyvet válogatni.  
Lukesné Csábi Ágnes: A minisztériumtól engedélyt kell kérni a mű v.ház és könyvtár 2011. 
ápr.1-i átszervezési szándékról. Szükséges egy közösségi színtér használati szabályzat 
elkészítése. El kell küldenünk a minisztériumnak az elő terjesztést, ő k megküldik 
véleményüket, ekkor újra be kell hozni a testület elé, ezután kell majd a közmű velő dési 
rendeletet, alapító okiratot módosítani. A minisztérium a felsorolt tv-k és rendeletek alapján 
fogja vizsgálni, hogy ez az átszervezési szándék megfelel-e a tv.elő írásoknak. Ismertetem a 
díjakat.  
Rajkó Gábor: A közösségi színtér igénybevételét vannak olyan napok, amikor nem 
engednénk, úgy gondolom, hogy ez legyen rugalmasan kezelve, Húsvétkor van locsolóbál, 
szilveszterkor rendezvény, stb. A közösségi színtér ingyenes használható szervezetek: úgy 
gondolom, hogy ha a nyugdíjasklub rendszeresen használja, de ha olyan rendezvényt, mint 
pl.rendszeresen tartottak bálokat az elő ző  polgárő rség pénzszerzés címén, hogy bele 
lehetne-e foglalni azt, hogy ezek az egyesületek rendezvényre 1-2 alkalommal vehetik 
ingyenesen igénybe a mű v.házat. 
Lukesné Csábi Ágnes: Hétvégi rendezvények, bálok koncertek 33.000.-Ft.  
Rajkó Gábor: Legyen kiegészítve, hogy évi 1 alkalommal rendezhetnek ingyenesen 
rendezvényt, amibő l pénzbevételük lesz.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
10/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 

1.) A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hévízgyörki Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményét 2011. március 31-vel megszünteti. 

2.) A közművelődési és könyvtári feladatok folyamatos megvalósítása érdekében 2011. április 1-
jétől Közösségi színteret biztosít. A  Közösségi színtér székhelye és címe: Hévízgyörki 
Művelődési Ház és Könyvtár 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.19. 

3.) A Közösségi színtér fenntartásához szükséges az 1997.évi CXL.Tv. szerinti szervezeti, 
személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket az önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 

4.) A Hévízgyörki Művelődési Ház és Könyvtár jogutódja a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal, a 
pénzügyi, számviteli feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja látja el. 

5.) A Közösségi színtérben alkalmazottakra a Kjt.Tv. vonatkozik, a közalkalmazott munkáltatója 
a polgármester. A közművelődési (könyvtári) szakember megfelelő képesítésű 
helyettesítéséről a polgármester gondoskodik. A jelenlegi művelődési ház vezető vezetői 
pótlékát 2011. március 31-én meg kell szüntetni. 

6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1997.évi CXL.Tv. 69. d.) és 88. e.) 
pontjai alapján a NEFMI véleményét soron kívül kérje meg, és ehhez az alábbiakat mellékelje: 
 Jelenlegi közművelődési rendelet 
 Közművelődési rendelet tervezete 



 Jelenlegi alapító okirat 
 Megszüntető alapító okirat tervezete 
 Polgármesteri hivatal alapító okirat tervezete 
 Közösségi színtér használati szabályzata. 

7.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a miniszteri vélemény megérkezése után azt 
soron kívül terjessze be a Képviselő-testület elé. 

Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Gedei Tiborné mű v.h.vezető  
Határidő : azonnal ill. 2011. március 31. 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
11/2011. (I.18.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Hévízgyörki Mű velő dési 
Ház és Könyvtárnál 2011. április 1-jétő l -1 fő  létszámcsökkentést rendel el. A Képviselő -testület 
felkéri a mű velő dési ház vezető jét, mint munkáltatót, a szükséges intézkedések megtételére.  
A képviselő -testület a létszámcsökkentéshez szükséges elő irányzatot a 2011. évi költségvetésben 
biztosítja. 
A Képviselő -testület a határozatot azzal a feltétellel hozza meg, hogy pályázatot nyújt be a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésérő l szóló 2010. évi CLXIX.törvény 5.sz. melléklet 7. pontjában 
szereplő  „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”-ra. Külön 
miniszteri rendeletben 2011. február 15-ig szabályozzák a folyósítás feltételeit. A feltételeknek 
megfelelő  képviselő -testületi határozatot kell megalkotni a miniszteri rendelet ismeretében. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Gedei Tiborné mű v.h.vezető  
Határidő : azonnal ill. 2011. március 31. 
 
5.) Egyebek 
 
Fercsik Tibor: Említettem már egy korábbi ülésen, megint elő hozom. Az adótörvények 
kedvező  változása miatt a polgármester úrnak a maximum fizetése a 2010. évhez képest, 
ha az idén a minimumra volna megállapítva a nettó bére az adótörvények kedvező  
változása miatt nem módosulna, csak az önkormányzat spórolna rajta, a polgármester úr 
pedig a 2010-es évhez képest nem kapna kevesebb pénzt. Én ezt továbbra is szeretném 
javasolni, mert mindenkitő l megvontunk több támogatást, úgy gondolom, ez így lenne 
etikus. Megfontolásra ajánlanám alpolgármester úrnak, hogy ő  is lemondhat tiszteletdíjáról, 
ahogy a testület is, hogyha mindenen szeretnénk spórolni. Ezen a két tételen kb.3MFt-ot 
tudna a község spórolni. 
Tóth Tibor: Ismertetem a jogi helyzetet. A polgármester bérét akkor lehet csökkenteni, ha 
fegyelmi vétséget követ el. Van-e a testületnek tudomása, hogy én fegyelmi vétséget 
követtem el, akkor indítsanak fegyelmi eljárást, az alapján joguk lesz az én fizetésemet 
csökkenteni. Elmondtam már több ülésen, hogy ne személyeskedjünk. Van egy súlyos 
pénzügyi helyzet, ahol a polgármesternek még többet kell dolgozni, mert egy elrontott 
helyzetet kell helyrehozni, ön ezt úgy gondolja, hogy fizetéscsökkentéssel lehet megoldani. 
Az elmúlt 4 év alatt az elő ző  polgármesternek hányszor tett javaslatot arra, hogy 
csökkentsék a fizetését, hiszen az elő ző  polgármester olyan helyzetbe hozta a falut, hogy 
most 600MFt adóssága van a falunak, ettő l függetlenül a volt polgármester azzal 
kampányolt, hogy az önkormányzatnak ő  nem fog semmibe kerülni, mert ingyen fog 
dolgozni. Az elő ző  polgármester 35.332.694.-Ft-ot vett fel, ennek látjuk az eredményét. 
Fercsik Tibor: Nem kívántam csökkenteni az ő  bérét, az adótörvények miatt, ha a 
minimálisat állapítottuk volna meg, akkor az ön nettó fizetése nem csökkenne a 2010-hez 



képest. Az, hogy az elő ző  polgármesternek mennyi volt, nem tartozik a tárgyhoz, ha most 
ő  ülne abban a székben, ugyanezt javasolnám ebben a helyzetben. 
Szovics Mihály: Közhely már, amit akarok mondani, kisarkítottad a gazdasági helyzetet. 
Miért nem fennhangon mondtad, mikor az expolgármester 500eFt felett tudott egyszeri 
alkalommal dönteni, akár egy nap 4x is. 
Fercsik Tibor: Az még most is hatályban van. Senki nem vonta vissza. Most másról 
beszélünk. Én tettem egy javaslatot, azt el lehet utasítani. 
Tóth Tibor: Törvény szerint ilyet nem lehet tenni. 
Fercsik Tibor: Úgy gondoltam, ha mi állapítottuk meg a bért, akkor törvénytelenséget nem 
akarok elkövetni. 
Tóth Tibor: Az a jogi lehető sége, hogy indítsanak ellenem fegyelmi eljárást. 
Bobál István: Amikor ilyen kigyű jtés van, az is legyen mellé téve, hogy két évig a 
polgármesteri fizetésem vissza lett utalva az önkormányzathoz. Ha ilyen adatokról van szó, 
akkor úgy hangozzék el, hogy ezek reális adatok legyenek. Amikor polgármester lettem a 
következő t mondtam, azzal együtt, hogy kaptam egy olyan vádat, hogy az elő ző  
polgármester fizetését kapta mostani polgármester. Én azt kértem a testülettő l, hogy a 
minimum legyen megállapítva az első  két évben, hogy a minimális költségtérítés legyen 
megállapítva az első  két évben, és utána, miután nem lehetett lemondani a fizetésrő l a 
törvények szerint, ezért a nettó fizetésemet minden hónapban visszautaltam az 
önkormányzat számlaszámára. Én azt kérem, ha van kigyű jtés, akkor ez is legyen mellétéve. 
Ezt nem óhajtottam felhozni, de minden ülésen elhangzik, hogy ezeket nem hozzuk ide, de 
úgy látszik, hogy mégis mindig idehozzuk.  
Tóth Tibor: Választási ígéretében az volt, hogy ön a falunak nem fog semmibe kerülni. A 
falunak ön 35MFt-ba került. 
Gólyáné Dudás Edit: Az a kimutatás, amiben a 35MFt van, az tartalmazza a bruttó 
munkabért, járulékokat és a költségtérítést.  Az első  év nettó bére került az alapítvány 
számlájára, a második évben pedig az önkormányzat számlájára. 
Bazan Tibor: Olyan hangok hallatszottak a faluból, hogy visszafele fejlő dik a falu. Igaz, 
hogy én voltam ennek kezdeményező je, amikor a Zöld Híd által benyújtott szemétszállítási 
díjról kellett volna szavazni, hogy ne döntsünk akkor, mert az nagyon sok. Igaz, hogy az 
AVE- nek az edényeket vissza kellett, hogy adjuk, errő l mindenki tudott. Ha valakinek 
20.500.-Ft helyett 39.000.-Ft-ot fizet, én nem bánom, de akkor mondja el a falu elő tt. A 
Zöld híd sem adott volna ingyen kukát. Szeretném elejét venni ezeknek a hangoknak, hogy 
én azt szeretném, hogy vissza felé fejlő djön a szemétszállítás.  
Kliment Frigyes ÖNYE: Lakossági hulladékszállítással kapcsolatban: Kérem a 
jegyző asszonyt, nézzen utána, lehet-e kötelezni a tv. szerint, ha egy fő  akkor lehet 60 l. két 
idő s ember nem termel még 30-40 l szemetet sem, lehet-e kötelezni arra, hogy 120 l-est 
vásároljon? Környezetvédelem: 2006-ban a választások után Környezetvédelmi bizottságot 
választott a testület, ez hellyel-közzel igyekezett elérni, hogy a környezetet óvjuk.  December 
elején nem pénteki napon égetés történt, kértem, ne csinálja ezt. Azt mondta nekem, hogy 
maga már ne szóljon nekem, nincs környezetvédelmi bizottság. Javaslom meggondolni, 
válasszunk környezetvédelmi bizottságot.  
Lukesné Csábi Ágnes.Decemberi ülésen módosította a testület a rendeletet, akkor, amikor 
kiválasztották az új vállalkozót, törvényes az, hogy a helyi rendeletben leszabályozhatja, 
hogy csak egyedülálló ill. egyedül lakó személy választhat 60 l-est. Ezt már más 
önkormányzatnál is alkalmazzák. Ez a törvénynek, jogszabálynak megfelelő  szabályozás. A 
napokban fogunk a kaposvári céggel együtt kiküldeni a lakosságnak egy tájékoztatót.  
Kliment Frigyes: Heteken keresztül lehetett hallani esténként a láncfű részt az erdő bő l, 
szerintem lopják. Valamit kellene tenni, összefogva a polgárő rséggel.  
Rajkó Gábor:Szeretnénk egy magyar nótaestet rendezni a hévízgyörkieknek és 
környékbelieknek. Elkészült a plakát, mindenkit sok szeretettel várunk. Ez az 
önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerül, csak a termet igényeltük meg, a veszteséget 
magamra vállalom.  
Tóth Tibor: A Környezetvédelmi bizottsággal kapcsolatban, nyitottak vagyunk erre, 
amennyiben a következő  ülésen ezzel foglalkozunk, ha a képviselő k éreznek 



elhivatottságot arra, hogy a bizottságban dolgozzon, és a külső sök is, akkor megalakítjuk 
ezt a bizottságot.   
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 
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