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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 28-án megtartott  

rendes  nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester 

   Bazan 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, 2 fő  hiányzik. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom 
Rajkó Gábort és Dr. Sápi Attilát. 
Ismertetem a napirendi pontot: 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
 
2.) Családsegítő  Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2010. évi munkájáról 
    Elő adó: Rabné Harkai Judit Kistérségi Gondozási Központ munkatársa 
 
3) Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2010. évi munkájáról 
    Elő adó: Kocsis Katalin Kistérségi Gondozási Központ munkatársa 
 
4) 2010. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
    Elő adó:  Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 
5.) „Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” beszámolója 
      Elő adó: Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke 
 
6.) Falunap program megtárgyalása 
      Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
7.) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Hévízgyörk Község Önkormányzat között létrejött 

elő zetes megállapodás jóváhagyása a hévízgyörki 997.hrsz-ú országos közút ügyében 
      Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
8.) Ügyvédi megbízási szerző dés 
      Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
9.) Egyebek 
 
 
ZÁRT ÜLÉS 
1.) Kitüntetések adományozása  
 
 
A képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
 Tóth Tibor:Kistérségi társulási ülés volt, egy parlagfű -irtásra szóló pályázatot nyert el a kistérség 2 
hónapra. Hévízgyörkrő l 4 fő  közmunkást tudunk foglalkoztatni parlagfű  irtásra. 3 fő s delegáció 
volt látogatóban az elmúlt hétvégén Schlüsselfeld testvérvárosban. Az elmúlt héten volt a falunapjuk, 
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a következő  hétvégén lesz a tű zoltófesztivál. Információink szerint valamelyik civil szervezetek 
képviselni fogják a falunkat, de nem tudjuk kik, nem tájékoztattak minket a civil szervezetek.  Az 
ottani vezetéssel szívélyes tárgyalásokat folytattunk, azt kérik, hogy az egyik évben eljönnek ő k, a 
másik évben majd menjünk mi egy delegáció kíséretében, ez a javaslat nagyon ésszerű . 
Bazan Tibor: A 3 fő s delegáció saját költségén volt a német testvértelepülésen. Szomorúan hallottam, 
hogy voltak olyan elképzelések, hogy Hévízgyörkön egy másik testvértelepülési kapcsolat jöjjön létre 
Schlüsselfeld és Hévízgyörk között. Nem lehet pontosan tudni, hogy kik mennek, ki kezdeményezte. 
Van 3 olyan egyesület, aminek a nevében az összefogás szerepel, itt most összefogásra van szükség a 
tettekben is. Schlüsselfeld polgármestere elhatárolódott ettő l a kezdeményezéstő l.  
 
2.) Családsegítő  Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2010. évi munkájáról 
Rabné Harkai Judit:- családgondozó- : Részletesen kifejtettem  a beszámolót. Szóbeli 
kiegészítésem nincs.  
Tóth Tibor: Rabné Harkai Judit a felnő ttek ügyes-bajos dolgaival foglalkozik. A régi óvoda 
udvarában ha felépül az idő sek nappali ellátására szolgáló épület, át fognak költözni az új 
épületbe. Az ügyfelek meg vannak elégedve a gondozási központ mű ködésével. 
Bazan Tibor: 2009-ben mekkora volt a forgalom? 
Rabné Harkai Judit:- családgondozó: Az esetek súlyossága volt az, ami hangsúlyozható. 
2009-ben inkább az ügyintézéshez kértek segítséget, most a munkanélküliség a probléma. 
Bazan Tibor: Az tű nik ki, hogy van itt hét probléma, ez a leggyakoribb. Ezt részletesebben is 
ki lehetett volna fejteni. 2011.évi munkatervet egy kicsit részletesebben is elénk lehetett 
volna terjeszteni.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
60/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja a 

Családsegítő Szolgálat beszámolóját Hévízgyörk Községben végzett 2010.évi munkájáról. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Rabné Harkai Judit családgondozó 
Határidő : azonnal 
 
 
3) Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2010. évi munkájáról 
Tóth Tibor: A problémák hasonlók, bizonyos esetekben van olyan is, amikor a szülő k be 
vannak rendelve, van, amikor a szülő kkel is kell foglalkozni a nem megfelelő  
magatartással. Az anyag részletesen számol be a tevékenységrő l.  
Kocsis Katalin: A tavalyi évben már volt egy prevenció, most ismét lesz, ennek keretében 5 
alkalmas foglalkozást tervezek a gyerekeknek. Akik kaptak errő l levelet, szeretettel várom 
ő ket. 
Bazan Tibor: Részletes, konkrét, elvégzett feladatokat láthatunk itt. Legyen még több 
prevenciós foglalkozás, kapjon nagy hangsúlyt a drog, cigaretta, alkohol, és a szexuális 
felvilágosítás. 217 esettel több volt 2010-ben, mint 2009-ben, ez 70%-os emelkedés.  
Tóth Tibor:  A tevékenységi körébe nem tartozik bele az iskolás gyerekek korrepetálása. 
Kocsis Katalin: Amelyik gyermeknek nehézsége van, elirányítom a megfelelő  helyre. Ezzel 
szemben 2010-ben is volt korrepetálás. Pótvizsgára felkészítek ezévben is. 
Tóth Tibor: Többször tapasztaltam, hogy  egy-két gyereket rendszeresen láttam ott 
korrepetáláson,  annak ellenére, hogy az iskolában is foglalkoznak a gyerekekkel, de én 
üdvözlő nek tartottam, hogy te ezekkel foglalkoztál, a gyerekeknek ezzel csak jót teszel. 
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
61/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja 
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Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a Hévízgyörk Községben végzett 2010. évi munkájáról. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Kocsis Katalin családgondozó 
Határidő : azonnal 
 
 
4) 2010. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Lukesné Csábi Ágnes: -Ismerteti az elő terjesztést. - 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
62/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja a  2010. 

évi átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal 
 
 
5.) „Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” beszámolója 
Tóth Tibor: Az óvodaalapítvány a legrégebbi alapítvány. Azért jött létre, hogy azt az áldatlan 
állapotot megszüntessük. Az állam akkor nem adott támogatást új óvoda építéséhez. Az 
alapítvánnyal kooperálva, illetve annak nevében építettük fel az óvodát, így jogosultak 
voltunk az áfa-t visszaigényelni. Az akkor rendelkezésre álló szű kös pénzösszeget 
nagymértékben növelte az, hogy az első  110milliós számla után vissza tudtunk igényelni 
30MFt-ot, amit újra be tudtunk forgatni. Minden évben az alapítvány és maga a vezető je 
nagyon sok adományt szerzett össze, ebbő l eszközöket, berendezéseket tudtak megvalósítani 
az óvodába. 
Szilágyiné Pápai Anna: - ismerteti az elő terjesztést- A kuratórium megtárgyalta a 
beszámolót, elfogadásra javasolja. 
Szovics Mihály: Sokan számítottak arra, hogy lesz alapítványi bál. Nagyon nívós volt., sokan 
adakoztak, ezt a gyakorlatot folytatni kellett volna. 
Szilágyiné Pápai Anna: Most gyermekrendezvényt szerveztünk, a visszaküldött kérdő ívek 
alapján ezt a programot támogatták a legjobban, így a gyerekekkel egy nagyon kellemes 
délutánt töltöttek el a szülő k.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
63/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete  megtárgyalta és jóváhagyja a 
„Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért” 2010.évi beszámolóját. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke 
Határidő : azonnal 
 
 
6.) Falunap program megtárgyalása 
Tóth Tibor: Gedei Tiborné készített egy tervezetet. Jelen pillanatban a pénzeszközök gyű jtése 
folyamatban van. Az esti programra egy operett elő adás szerepel, egy hévízgyörki 
vállalkozó felajánlotta és megrendelte ezt a produkciót. Fognak szervezni futball 
bajnokságot, lesz fő ző cske is, 10.órakor kezdjük a hivatalos ünnepséget. 
Gedei Tiborné: Az ajánlatokból már minél elő bb le kellene foglalni, melyik vendégmű vész 
legyen.  
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Tóth Tibor: Amikor lesz rá fedezet, akkor tudjuk megrendelni. 
Bazan Tibor: A színjátszó csoport szereplését nem látom a rendezvényen, ő k nagyon 
színvonalas rendezvényt szoktak adni. 
Gedei Tiborné:Sokan akkor nyaralnak a színjátszó csoportból.  
Rajkó Gábor: Én is hiányolom a színjátszókat, nekem más az információm. Az étkezésért 
most mindenki fizetni fog, kivéve a tiszteletvendégeket. Hiányolom, ami régen jól mű ködött, 
pl. kerékpáros ügyességi verseny, motoros verseny,  fogathajtó verseny, stb. A színjátszó 
csoport a Fásy-mulatóra is nemleges választ adott. Javasolom, hogy jöjjön létre egy szervező  
csoport, aki összefogja a rendezvényt, javaslom, hogy Szovics Mihály vegye át addig az OKB 
vezetését, segítene a szervezésben, mivel családi elfoglaltság miatt én nem tudok részt venni. 
A színjátszók a galgahévízi falunapon fellépnek, a tervezetükben benne van.  
Szovics Mihály: Színjátszók: Nívós volt. Nem kellene, hogy gyakorlattá váljon, hogy elindult 
egy ellenségeskedés, hogy ezt még spanoljuk, meg kellene békélni a dolgokkal, meg kellene 
beszélni. Ez építő bb jelleg lenne, mint nemet mondani. A falu vezetése segítette, hogy 
népszerű ségük nő jön.  
Tóth Tibor: A színjátszók között vannak olyan egyének, akik azt az elvet vallják, hogy ennek 
a falu vezető inek nem hajlandók semmit tenni. Rajkó Gábor már két hónappal ezelő tt 
jelezte feléjük, hogy szeretnénk, ha itt lennének. Örültünk a nő napi mű soruknak is. Az 
OKB vezető je is gratulált nekik. A sportegyesület vezető je, aki nem hajlandó tudomásul 
venni ezt a választási eredményt, odáig jutottak el, hogy meg akarják akadályozni, hogy a 
Hévízgyörk II. sport labdarúgó csapat szerepelhessen a Hévízgyörk neve alatt, és a pályán 
játssza mérkő zéseit. A futball pálya területe a Hévízgyörk község tulajdona. Az 
önkormányzat az elmúlt években magas támogatásokat adott a sportegyesületnek. Mindent 
elkövettünk azért, hogy a sportot tudjuk támogatni.  
Gedei Tiborné: Megvédem a színjátszó csoportot. Senki nem nézte, hogy a vezetés 
megváltozott, és azért nem fogunk szerepelni. Ugyanúgy elő adtuk a tavaszköszöntő  
mű sort. Most a nyáron nem tudunk, mert sokan elmennek nyaralni, 5-10 emberrel nem 
tudunk egy mű sort elő állítani színvonalasan. Galgahévízre sem tudunk elmenni. 
Tóth Tibor: A mai nap kaptam kézhez a galgahévízi meghívót, abban szerepel a hévízgyörki 
színjátszó csoport. 
Gedei Tiborné: Azóta kialakult, ki mikor megy nyaralni, sajnos nem tudunk ott sem 
szerepelni.  
Tóth Tibor: Továbbra is az a véleményem, ha a csoport fontosnak tartotta volna, hogy 
szerepeljen, lehetett volna a nyaralást úgy intézni. 
Szovics Mihály: Sport: A Hévízgyörk II. saját magát szponzorálta, egy forintba nem került a 
Sportnak. Állítólag még a fürdést sem engedélyezik nekik, csak fizetés ellenében. Ez 
elítélendő  dolog.  Szítják a problémát.  
Tóth Tibor: Anyagilag most nem tudtuk támogatni a sportegyesületet, ezért most nem 
mondhatjuk meg, hogy a sport vezető sége mit tesz, hogyan mű ködteti a csapatokat. De a 
sportegyesület nem mondhatja, hogy „te itt a sport keretében nem tevékenykedhetsz”.   
Nincs joga megtiltani, hogy a futballpályán szerepeljenek. A sportegyesület vezető jével nem 
lehet szót váltani, a faluvezetést nem ismeri el. 
Bazan Tibor: Szomorú, hogy a széthúzásról kell, beszéljünk. Az önkormányzat nem tudta 
támogatni a nő napi mű sort, de mindenki tudja, miért nem támogatta, mert amikor itt 
leépítések vannak, meg ha nem kötelező  feladat. A színjátszó csoportot abban tudtam 
támogatni, hogy a Galga tv felvegye és leadja ezt a mű sort.  
Tóth Tibor: Kustra Hajnalka felajánlotta segítségét a falunapon. Az együttmű ködés már 
folyik. A nyugdíjasklub is aktívan részt fog venni a szervezésben és lebonyolításban. A 
polgárő rséggel is tárgyaltam már. A reprezentációs költségre 500eFt van megszavazva, 
ebbő l még nem lett költve. 
Bazan Tibor: A polgármester úr saját hatáskörben nemigen költött még a község pénzébő l, 
ezt a gyakorlatot folytassuk.  
Szilágyiné Pápai Anna: A színjátszó csoport tagja vagyok. Augusztustól sokan nyaralnak. Ha 
a csoportból hiányzik 4-5 pár, akkor már nem tudjuk azt a mű sort elő adni. A hévízi 
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falunapot is le kellett mondani, 2-3 pár úgy kapta meg a szabadságát, hogy pont azon a 
héten nem lesznek itthon.  
Rajkó Gábor: Akkor nincs is gazdasági válság, ha több pár megy Hévízgyörkrő l nyaralni a 
falunap és a Fásy-mulató alkalmával. Nyaralunk júliusban is, augusztusban is 5-6 pár. 
Tudta mindenki, hogy mikor lesz a falunap. Az elmúlt évben is én ajánlottam fel nekik, hogy 
ezt a mű sorukat megcsinálni a sportpályán a Fásy-mulató elő tt. Az idei évben felvető dött 
ugyanez, hogy a színjátszók megmutassák kulturált körülmények között, mit is tudnak. 
Elkezdő dött a személyem elleni lejáratás már a februári magyar nótaestnél. Voltak emberek, 
akik azt mondták, azért nem kell elmenni, mert közöm van hozzá. Tavaly eldöntöttük, hogy 
augusztus 20-án lesz falunap az iskolaudvarban, megint ott lesznek a színjátszók. Tavaly, 
tavaly elő tt ott volt a csoport a falunapon. Most kijelentették, hogy nem. Én tudomásul 
vettem. Most nyaralnak a csoportból, ezért nem tudnak részt venni. Sajnálom, hogy ott 
tartunk a színjátszóknál, a sportnál, a testvérvárosi kapcsolatnál, amíg ez a testület 
mű ködik, a falu egyik része nem hajlandó közösen ünnepelni, közösen dolgozni velünk.  
Szovics Mihály: Határozott nem-mel találkoztunk.  Kint voltunk Schlüsselfeldben, ott a falu 
lakossága a polgármester úrral együtt, az a szívélyes üdvözlés, együttmozdulás, ami ott volt. 
A széthúzás semmire nem vezet. 
Dr. Sápi Attila: Schlüsselfeld alpolgármesterével beszélgettem, elmondta, hogy nálunk is 
komoly viták vannak minden testületi ülésen, de az üléseket úgy fejezik be, hogy együtt 
elmennek sörözni, akkor feloldódnak az ellentétek. Olyan híreket kaptam, hogy bizonyos 
szervezetek vezető je utasításba megkapták, hogy nem kellene ezzel a testülettel dolgozni, 
negligálni kellene ezt a testületet. Hogyan gondolják azt azok az emberek, ő k próbálnak 
ellentét szítani? Mindenkinek csak példaképp tudom felhozni azt, ahogy Schlüsselfeldben 
mennek a dolgok. 
Gedei Tiborné: Sajnálom, hogy a személyes sérelmek a mi csoportunkra lett ezáltal kiélezve. 
Szó sem volt arról, hogy azért nem akarunk szerepelni, mert akkor a tavaszköszöntő  mű sor 
sem lett volna. Ezek az emberek nem így álltak hozzá, a szabadidejüket áldozták fel, 
próbákra jártak. Szóbeszédek elindultak, legalább a vezető t valaki megkérdezte volna. Mi a 
hévízgyörki hölgyeknek akartunk egy mű sort elkészíteni. Az, hogy most nem tudunk a 
falunapon szerepelni, az valóban a nyaralás miatt van.  
Bazan Tibor: Személyes sérelmemet én nem mondtam el. A falu érdekeit tartom szem elő tt. 
Én régebben is támogattam, most is támogatom.   
Tóth Tibor: Ezekkel a problémákkal mi tapintatból nem foglalkoztunk.  Ezek az események 
hozták felszínre, hogy ki kellett mondani, miféle szervezkedések vannak a testvérvárossal 
kapcsolatban, a sporttal kapcsolatban, ebbő l vita kerekedett ki, mindenki elmondta 
véleményét. Tudomásul kell venni, a Schlüsselfeldi vezetés a mindenkori polgármesterrel, 
faluvezetéssel tartja a kapcsolatot, nem egyesülettel.   
Szovics Mihály: Tudom hasonlítani ahhoz, mikor a községünk az akkori polgármester úr 
tudomása nélkül lett felzászlózva, amit az ÖHE tett meg. Illett volna szólni, hiszen a faluról 
van szó. Ez a mostani tű zoltókkal való kapcsolat, hasonló a zászlókirakáshoz. Illett volna a 
faluvezetésnek szólni. 
Bazan Tibor: Zászlózás: Én akkor is hordtam, most is hordom. Még ha engedély nélkül is 
hordtuk, a falun áthaladó emberek azt gondolták, Hévízgyörk vezetése felzászlózza a 
fő utcáját. A polgármester úr ezt meg is köszönte. Nem érzem a két esetet egyenlő nek. 
Rajkó Gábor:Sajnálom, hogy nincs itt az a képviselő , aki a schlüsselfeldi látogatást 
bonyolítja le. Én örülök neki, hogy mennek, hisz ezért jött létre a kapcsolat. Ha egy év múlva 
beállít hozzánk egy 40 fő s német csoport, az a társaság, aki most kimegy, nem jelenik meg a 
fogadtatásukon, akkor az önkormányzatnak kell vendégül látni. Tavaly 1MFt-ba került az 
önkormányzatnak a kapcsolat. Hogyan fog zajlani ez a csere-kapcsolat. Igenis kötelessége 
lesz ezeknek az embereknek programot szervezni, ne az önkormányzat teremtse elő  ezt a 
pénzt. 
Bazan Tibor: Az egyik volt képviselő , aki a pult mögött áll, azt mondta, hogy reméli, ha a 
német delegáció visszaérkezik, az önkormányzat támogatni fogja.  
Tóth Tibor: Mi nem támogatjuk. Hivatalos kapcsolat a mindenkori faluvezetéssel van. Ők el 
is határolódtak.  
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Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
64/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete  a 2011. évi Falunap 
programtervezetét elfogadja és megrendezésére a 2011. évi költségvetésben összesen 
500.000.-Ft-ot biztosít. 
 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Gedei Tiborné mű velő désszervező  
Határidő : azonnal 
 
7.) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Hévízgyörk Község Önkormányzat között 
létrejött elő zetes megállapodás jóváhagyása a hévízgyörki 997.hrsz-ú országos közút 
ügyében 
Tóth Tibor: - Ismerteti az elő terjesztés.- 
Javaslom, erő sítsük meg az elő ző  testületi határozatunkat. 
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
65/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 87/2010. (VIII. 19.) sz. 

képviselő-testületi határozatban foglaltakat, amely az alábbiakat tartalmazza. 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a hévízgyörki 997. hrsz-ú országos közút 

ügyében a megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvételével kapcsolatos teljes 

körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előzetes megállapodás aláírására. 

 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető  
 Hajdu Tünde igazgatási elő adó 
Határidő : azonnal 
 
 
8.) Ügyvédi megbízási szerződés 
Tóth Tibor: Javaslom, hogy eseti megbízást adjunk dec.31-ig a jelenleg is praktizáló ügyvéd 
úrnak. 
Rajkó Gábor: Decemberben úgy fogadtuk el, hogy eseti megbízás lesz, eddig átalányt 
fizettünk. Most felmerült a féléves eseti megbízás, dec.31-ig. Decemberben meglátjuk, 
melyik a gazdaságosabb az önkormányzat részére. 
Tóth Tibor: Aki egyetért a módosított indítvánnyal, hogy Dr. Réti Istvánnal eseti megbízási 
szerző dést kössünk 2011. december 31-ig, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
66/2011.(VI.28.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete  megtárgyalta és elfogadta Dr. Réti 
István ügyvéd ajánlatát és vele eseti megbízási szerző dést köt 2011. július 1-jétő l 2011. 
december 31-ig. a Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a szerző dés aláírására. 
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Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Hajdu Tünde ig.ea. 
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 
9.) Egyebek 
 
Tóth Tibor: Az iskola akadálymentesítésre a közbeszerzést kiírtuk, problémák léptek fel, a 
benyújtás határidejét ki kellett tolnunk, július 7-ig, az eredményhirdetés július 25-én lenne. 
A szerző déskötés augusztus 5-re. Szű k idő  áll majd a rendelkezésre. A pályázati anyagnál, 
és terveknél hiányzott a statikusi terv. A tervkészítésre a pályázat tartalmaz közel 1MFt-ot.  
Rajkó Gábor: Idő sek napközi otthona: hogyan halad az építkezés?  Erdélyi testvérfalunk is 
van, elő re szervezzük meg az ottani látogatást. Azt a nemes gesztust, amit a németországba 
látogató 3 képviselő  megtett, azt biztos itt is mindenki fel tudja vállalni, saját költségen 
legyen ez is.  
Tóth Tibor: Az építkezés jó ütemben halad, a vállalt határidő re az épület el fog készülni. A 
szerző déseket áttanulmányozva, ez nekünk kb. 5MFt-ba fog kerülni jövő re, az épület 
mű ködtetését az önkormányzatnak kell vállalni.  
Hajdú Gáborné  Hévízgyörki Nyugdíjasklub elnöke: A nyugdíjasklub sok éven keresztül 
helyt állt, nem kértünk semmi más támogatást, mint az ÖHE, vagy ÖNYE kéri a sátorért, 
igyekszünk, a mostani vezetésnek, az elő ző  vezetésnek is segítettünk. A nyugdíjasklub 
nevében felajánlom segítségünket a falunapon . 
Bazan Tibor: Temető : szomorúan láttam, hogy sírról virágot vittek el, és elvitték a kanna- és 
szerszámtartót. 
Tóth Tibor: Sokszor a közúti jelzőtáblákat is kihúzzák és eldobják. Nekünk kellett 

helyreállítani.  Ezt a fajta viselkedést elítélem. Ha látják ezt, jelentsék. 

Ha más hozzászólás nincs, a  részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 

 

 
Tóth Tibor     Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
 
Rajkó Gábor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
Dr. Sápi Attila 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 


