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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Hévízgyörk Önkormányzat Képviselőtestületének 2011 november 27-én megtartott 

közmeghallgatásáról a Hévízgyörki Művelődési Házban. 

 

Jelen vannak:  Tóth Tibor polgármester  

  Bazan Tibor 

  Bobál István 

  Fercsik Tibor 

Rajkó Gábor 

   Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

   Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

    

   és a falu lakosságából   kb. 30-40 fő. 

 

 

Tóth Tibor polgármester: Tisztelettel köszöntöm  a megjelenteket. Javaslom, Szovics 

Mihályt és Bazan Tibort jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Amikor a 2011.évi költségvetést elkészítettük, nem gondoltam, hogy ilyen kiegyensúlyozott 

állapotban fogunk a falugyűlés elé állni. Erre az évre a legsúlyosabb az a 64MFt-os 

rövidlejáratú hitel volt, amit márc.31-ig ki kellett fizetni. A bankkal sikerült ezt a hitelt 

átütemeztetni, így 2014-ig a falu a rövidlejáratú hitelnek köszönhetően finanszírozható lesz.  

Azt nem szabad elfelejteni, hogy a falu súlyosan el van adósodva 2022-ig, 550MFt-ot kell 

majd visszafizetnünk. A CHF árfolyama állandóan változik. Az önkormányzatnak 60MFt-os 

költségvetési hiánya volt, ez abból adódott, hogy minden területen túl voltunk méretezve, 

takarékoskodni kellett. Március 31-én nem váltunk fizetésképtelenné, mert a bankkal 

tárgyalásba kezdtünk. A 64MFt-ot átütemezték nekünk. A megszorító intézkedésekkel a 

60MFt-os hiányt letudtuk. Látta a bank, hogy meg van bennünk az elszántság. Elkészítettük a 

2012.évi koncepciót, ebből már úgy tűnik, hogy a jövő évet 7MFt hiánnyal tudjuk kezdeni.  

Ha semmi mást nem tudtunk tenni ebben az évben, hogy megszorító intézkedéseket hoztunk, 

visszaállítottuk az önkormányzatot a régi kerékvágásba. Ebben az évben nem tudtuk 

támogatni a sportot, civil szervezeteket. Az évet úgy kezdtük, hogy fűtünk, világítunk, 

takarítunk. Vannak kátyúk, amit nem tudtunk kijavítani, hiányosságok, amit szerettünk volna 

megoldani, de nem lehetett. Ki nem egyenlített számla jelen pillanatban nincs. Az 

intézményeink zavartalanul működnek. A túlórapénzekkel van elmaradásunk, de ez sem a mi 

elmaradásunk, mert május óta fizetünk mi túlórát az iskolának. Sikerült az iskola 

akadálymentesítési pályázatát megmenteni. Az előző testület elnyerte a pályázatot, de azon 

feltételek mellett nem lehetett megoldani. Mi ezt a tervet átdolgoztuk, csökkentett műszaki 

tartalommal elvégeztettük a munkát, a földszintet akadálymentesítettük, liftet nem kellett 

építeni. Nov.29-én lesz a műszaki átadás. Öregek otthonára az előző testület nyerte el a 

pályázatot, de az önerőt nekünk kellett biztosítani, ahogy az iskolára is. Felkérem a PEB 

elnökét, számoljon be a pénzügyi dolgokról. 

Rajkó Gábor: Köszöntöm a megjelenteket. Előző közmeghallgatáson felvállaltam azt, hogy 

tudatni kell az emberekkel, hogy milyen helyzetben vagyunk. 2010-ben a következő számok 

hangzottak el: hiteltartozás kb.70MFt, kifizetetlen számlánk 6,5MFt. 40MFt a hiány. Ekkor 

kezdődött meg ennek a testületnek a népszerűtlen döntései, létszámcsökkentés, 

osztályösszevonás.  A konyhát vállalkozásba adtuk. Béren kívüli juttatásokat minden 

dolgozótól elvontunk. Ez a megtakarítás 60MFt-ot eredményezett, igaz ennek voltak kiadási 

dolgai, pl. végkielégítések 6,5MFt.  Ennek 80%-át vissza lehet igényelni. Kérte a bank, hogy 
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egyből a hiteltörlesztésbe folyjon be.  Független átvizsgáló végezte az önkormányzat 

átvilágítását,- a bank csak ezt fogadta el-  3750eFt értékben. A kötvényből 90MFt van 

lekötve. Az elkövetkező időkben a kötvény tőkerészének a törlesztésére kb.40MFt kell 

évente.  Ehhez évi 10-12MFt az árfolyamváltozás. Ez az összeg a következő testületre 

érzékenyen fogja érinteni. Kb. 2014-ig van biztosítva, utána nem tudjuk, mi lesz. Szelektív 

hulladékszigetek: az önkormányzatnak kell finanszírozni, több ember szólt, hogy vállalkozók 

a maguk által megtermelt szemetet odateszik le. A polgárőrök ezután jobban figyeljenek oda. 

Temető: hiába vannak konténerek, a kerítés mellé teszik le a szemetet, ennek ürítése 75eFt. 

Oktatási Bizottságban is érintett vagyok: Hévízgyörkön 15 civil szervezet működik. Kevesen 

veszik a fáradtságot, hogy ülésre eljöjjenek, pedig van tanácskozási joguk. Elmondhatnák a 

véleményüket. Kérem tőlük, hogy 2012-ben jöjjenek el, és adjanak tanácsot, hozzászólásokat. 

Kulturális rendezvények: 2011-ben voltak olyan kulturális rendezvények, mint nótaest, 

tavaszköszöntő, március 15., Fásy-mulató, falunap, szüreti, sajnos itt is el lehet mondani, 

hogy a falu 4 felé van szakadva. Akik nem szimpatizálnak ezzel a testülettel, bojkottálják 

ezeket a rendezvényeket. 2011. szeptember 24-én aláírtuk Erdélyben Havaddal a 

testvértelepülési szerződést. Egy lakos adománygyűjtést szervezett, 3 héten keresztül 

gyűjtöttünk adományokat, jövő hét végén kivisszük a testvérfalu lakóinak. Hosszabb 

kapcsolatot szeretnénk velük kialakítani. Kívánok mindenkinek jó egészséget, békességet.  

Lukesné Csábi Ágnes jegyző: Tájékoztatom Önöket néhány aktuális törvényjavaslatról, 

amelyet a napokban tárgyal a parlament és a hévízgyörkieket is érinti. Közzé tették az 

önkormányzati törvény javaslatot. A megújuló önkormányzati rendszer költségtakarékos és 

feladatközpontú lesz, továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzatoknak. A javaslat 

lényege, hogy újraszabályozza az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást, a 

településeket együttműködésre, térségi társulások alakítására ösztönzi. Új szereplőként 

megjelenik a törvényességi felügyeletet ellátó megyei kormányhivatal, melynek vezetője 

adott esetben akár rendeletet is alkothat az önkormányzat nevében, továbbá bírságot is 

kiszabhat az érintett személyekre vagy önkormányzatokra.  Az önkormányzatok a jövőben is 

vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt 

feladatokat. Az önkéntes feladatok finanszírozása a saját bevételek terhére lehetséges.  A 

polgármesteri hivatal helyett önkormányzati hivatal működik  majd. A 2000 fő alatti 

településeknek kötelező lesz közös hivatalt létrehozniuk az adott járáson belül. A helyi 

önkormányzatok egységes, az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható rendszert 

működtetnek majd, amely egyben a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés eszköze is lesz. A 

jövőben is lesz minden településnek választott képviselő-testülete és polgármestere, viszont a 

polgármesterek nem lehetnek egyszerre országgyűlési képviselők, és fordítva. Az oktatás 

területén az óvodai ellátás, az egészségügy terén pedig az alapellátás marad önkormányzati 

alapfeladat. Az államigazgatási, okmányirodai hatósági feladatok jelentős része a 

kormányhivatalokhoz kerül. Ugyanakkor tisztázatlan, hogy  mely államigazgatási feladatok 

intézése kerül át  járási hivatalokhoz. A mai napon még nem ismert, hogy Hévízgyörk 

település mely járási hivatalhoz fog tartozni. Az elmúlt hónapokban felmerült Aszód város és 

Gödöllő város neve is. A parlamentben a benyújtott, folyamatban lévő törvényjavaslatok, 

amelyek még nincsenek lezárva 94 db. Ilyen például az országgyűlési képviselők 

választásáról szóló törvényjavaslat, melynek melléklete tartalmazza az ország 

választókerületeinek felosztását és számozását. Az új törvénytervezet szerint  Hévízgyörk Pest 

megye 6.számú országgyűlési egyéni választókerülethez fog tartozni, melynek székhelye 

GÖDÖLLŐ lesz. Ehhez a területhez még 12 település fog tartozni melyek a következők: 

Aszód, Bag, Domony, Gödöllő, Hévízgyörk, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, 

Nagytarcsa, Szada, Verseg. A szomszédos Galgahévíz már Nagykátához fog tartozni. 

Hévízgyörk eddig Aszód városhoz tartozott. Az új köznevelési törvénytervezethez ezidáig 

több mint 300 módosító javaslat érkezett, ezért erről még korai lenne beszélni. Talán annyi, 
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hogy a tervezet szerint a „2000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat az 

általános iskolai nevelés-oktatási intézmények fenntartását, az államtól köznevelési 

szerződéssel átveheti”, de még a pénzügyi lehetőségek nem ismertek. A törvénytervezetben 

egyetlen mondatban szerepel annak lehetősége, hogy az önkormányzatok szerződésben 

vállalhatják az iskolák működtetését. Módosító indítványokkal el szeretnék érni, hogy ez 

„végigvonuljon” a jogszabály egész szövegén. Szakértők szerint az önkormányzatok csak 

akkor fogják vállalni az oktatási intézmények fenntartását, ha az ehhez szükséges forrásokat, 

például rezsiköltség vagy a bérek fedezetét az állam náluk hagyja. 

Ebben az évben módosult a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet is, amelyben a  közlekedési kedvezményeinek az elbírálása  a jövőben a Pest 

megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához fog tartozni. Az ún. „benzinpénz” 

azaz, a közlekedési támogatás 2012-től megszűnik. 

Elfogadta az országgyűlés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as törvény 

módosítását,  amely  2012. január 1-től ebrendészeti hozzájárulás kivetésére ad lehetőséget az 

önkormányzatoknak és kötelezővé teszi legalább háromévente egyszer az ebösszeírást. Az 

önkormányzatok maguk dönthetik el, hogy beszedik-e a hozzájárulást. Hévízgyörk község 

Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója elkészült, kedden fogja tárgyalni a 

képviselő-testület, ebben nincs tervezve ebrendészeti hozzájárulás és új  helyi adó.  

Várhatóan 2013-ban, vagy 2014-ben kerülhet olyan helyzetben az önkormányzat, hogy a 

képviselő-testületnek gondoskodnia kell újabb bevételi forrásokról, vagy ennek hiányában új 

adó bevezetéséről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom kérdéseiket.  

Bobál István: Előző testület 12 tagból állt, a testület nagytöbbséggel elfogadta a döntéseket. 

A beszámolóban elhangzott: 64MFt rövid lejáratú hitel átütemezését azért adta meg a bank, 

mert 10 évre megvizsgálták a gazdálkodást, és mindent rendben levőnek talált. A 10 évbe 

belefért az előző testület is. Hulladékszigetek: a mi testületünk nem építette meg a szigeteket, 

mert költsége volt, másrészről találtunk olyan vállalkozót, aki háztól vitte el a szelektív 

hulladékot, Bagon és Kartalon ma sincsenek szelektív szigetek.  Temető: egyetértek, hogy a 

kirakott edényekbe rakjuk a szemetet, kérem a gondnoktól, hogy a központi helyekre 

tegyenek kukákat. Iskolapályázat: nem hangzott el, hogy az előző testület elnyert 30MFt-ot. 

Ebben benne volt a lift, és az egész iskola akadálymentesítése. Nem jelentkezett kivitelező.  

Örülünk, hogy megépült az iskola akadálymentesítése. Létszámleépítés iskolában: Az állam 

most majd megmondja, mennyi létszámmal lehet dolgozni. Konyha: lakossági észrevételeket 

hallottam, nem házias az étel íze, ezért többen elpártoltak a konyhától. Idősek otthona: egyik 

részét az előző testület már kifizette. Kötvény: tudtuk, ha kötvényt bocsátunk ki, milyen 

összeget fogunk visszafizetni évente, azt nem tudtuk, hogy a CHF és a gazdaság így fog 

alakulni. 2010-es választásokon azt ígérte a testület, hogy meg fogják oldani. Laktanya 

területe: erre hegyeztük ki a megoldás kulcsát. Nem sikerült a területet megkapni a mai napig. 

Tárgyaltunk kínai befektetőkkel. A kínaiak meg is nézték, szeretnének Magyarországon 

logisztikai központot építeni, ez a terület tetszett nekik. Nagy foglalkoztatású központot 

lehetne építeni. A kapcsolatot fel kellene venni velük. A kapcsolattartást felajánlottam a 

polgármesternek, testületnek, nem nyertem erre megbízást, még egy bizottságba sem lettem 

beválasztva. Kultúra: nótaest, Fásy-mulató, én ezeket nem tartom kulturális rendezvénynek, 

ilyenektől mentesítettük is magunkat.  Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Tóth Tibor: Hulladékszigetek: a hulladékgazdálkodási rendszer részei, az önkormányzatnak 

nem kerülnek semmibe, közmunkásokkal építettük ki a szigetet. Bobál István annak idején 

arra való hivatkozással, hogy a falu fel van túrva, nem engedte a szigetek megépítését. Csak 

Hévízgyörkön nem épült meg. Frekventált helyre tettük. A szigeteket a társaság saját 

költségén üríti. Laktanya, kötvény: ha valaki kockára teszi az intézmény működését azért, 

mert elképzelt valamit, felelős ember-e. 2007-ben kibocsátották a kötvényt, 4 év eltelt. A 

bankkal való tárgyaláson kérdeztem, milyen alapon adtak ennek az önkormányzatnak 340MFt 
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kötvényt, mert 3 évvel azelőtt megállapították, hogy csak 28MFt felvételére jogosult. A 

laktanya a mai napig nincs a birtokunkban, ingyen már biztos nem fog a birtokunkba kerülni, 

a törvényi lehetőségek megváltoztak. A telkeket már le is értékeltük, hirdetjük, féláron sem 

kell. Az energiafűhöz kellett volna 100 ha, és megvettek 5 szőlőt ennek a reményében. 

Öregotthon: én is azt mondtam, hogy a meglévő részt fizettük ki. Iskola: egyértelmű, úgy azt 

nem lehetett megoldani. Elkészítettek úgy egy tervet, hogy nem volt hatástanulmány. Nem 

végeztek talajmechanikát. Szemét: Hulladékgazd.Társulásnál volt ülés, 30MFt jár 

Kerepesnek, mert befogadták a lerakót. Ha itt megépült volna a lerakó, most az önkormányzat 

bevételhez jutna, és iparűzési adóhoz. Az önkormányzatok finanszírozása csökkenő 

tendenciát mutat. Feladataink egy részét elveszik, az óvodai nevelés, a településüzemeltetés 

lesz a feladat, ehhez a forrásokat jórészt az önkormányzatnak kell előteremteni.  51MFt-tal 

még meg lesz terhelve az önkormányzat a kötvény miatt.  

Rajkó Gábor: 2007-ben az első javaslatom az volt, hogy a konyhát adjuk ki vállalkozásba, 

mert már akkor is 5-6MFt veszteséget termelt. Most 1MFt bevételünk van, és nem kell a 

veszteséget átvállalni, ez 10-12MFt tiszta nyereség az önkormányzat részére. Az, hogy hogy 

működik a konyha, az nem a testületen múlott, a testülethez még nem érkezett panasz, hogy 

nem jó az étel. Kötvény: a képviselő úrnak sem volt javaslata, hogy kellene jobban dolgozni. 

A testület 2011.szeptemberében úgy döntött, hogy kínai testvérváros lehetőségét vállaljuk.  

Nótaest, és Fásy-mulató egyeseknek nem kultúra: februárban megtöltötték a kultúrházat az 

emberek, jól érezték magukat, az önkormányzatnak nem került pénzébe. Fásy-mulató: én 

szeretem, az expolgármester az előző háromra sem jött ki, ez a hévízgyörki embereknek egy 

fillérjébe nem került. Az ország területéről idejöttek emberek és jól érezték magukat.  

Bazan Tibor: Köszöntök mindenkit. A közmeghallgatáson már nem ennek kéne lennie. 

Vannak emberek, akik nem tudnak átlépni a választási eredményen. Szemétszállítás: AVE 

elvitte a szelektív hulladékot a házaktól, ha nem dupla árajánlatot adott volna, akkor még 

most is így lenne. Kaposvári szolgáltatót választottuk. Iskola akadálymentesítés: az állami 

vagyon, az önkormányzati vagyon, nemzeti vagyon. Ez az iskola nem kerül el innen. Ha a lift 

megépült volna, amit nem lehetett volna a 30MFt-ból kivitelezni, akkor annak működtetése 

éves szinten 350-500eFt. Laktanya: Nemzeti Földalap miniszteri biztosával a térség 

országgyűlési képviselőjén keresztül felvettük a kapcsolatot, még mindig látok lehetőséget, 

hogy önkormányzatunk az 53 ha-t visszakapja. Arra a célra igényeljük, amelyikre ingyenes. 

Szeretném, ha a közmeghallgatáson nem a képviselőket hallgatnánk, hanem a lakosok 

mondanák el kérdéseiket, javaslataikat.  2010-ben ígértem: az első feladat az, hogy a falu 

biztonságos működésének megteremtése, ennek egy része megtörtént. 2-3 évig levegőhöz 

jutott a falu. Nem tettünk le arról, hogy a fejlődés útján elinduljon a falu.  

Szlovák Mihályné Hévízgyörk, József A.u.lakos: A testület munkáját megköszönjük. 

Hévízgyörköt nem fenyegeti olyan veszély, mint Esztergomot. Az idősek otthonának nagyon 

örülök, mivel édesanyám is szociális ellátásra szorul. Örülök, hogy a falu fejleszt, köszönettel 

tartozunk.  

Tóth Tibor: Pedagógusok szakszervezetétől kaptunk levelet.  Kérik, hogy szervezzük 

közmeghallgatást, és vessük fel, hogy jó dolog-e, hogy az iskolák államosítva lesznek.  

Iskolaigazgatóval beszéltem, beszéljék meg a nevelőtestülettel, véleményüket mondják el ők. 

Természetesen én is azt szeretném, ha az iskola továbbra is önkormányzati fenntartásban 

maradjon. Bobál Istvánnak reagálva: személyesen kapott tőlem megbízást, a kínai kapcsolatra 

szóban megtettem felé a felkérést, hogy ezt a kínai kapcsolatot folytassa. Ezzel párhuzamosan 

én is felvettem a kapcsolatot, második telefonbeszélgetés után megszakadt minden, azt 

mondták, ha érdekli őket a falu, akkor fognak keresni.  

Kovácsné Toldi Ildikó: A tantestületben naponta előforduló téma. A köznev.törvénytervezet 

1-jén megjelent, akkor még nem volt szó erről. Megoszlanak a vélemények. Minden település 

harcol az iskolájáért.  
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Bobál István. Szemét: Kartalon is, Bagon is a Kaposvári Zrt. nyerte el a pályázatot, és nincs 

náluk hulladéksziget, de van háztól való szelektívhulladék-elszállítás.  Kínai kapcsolat: 

felvettem a kapcsolatot, most van kint egy delegáció, ha megjönnek, jönnek tárgyalni. 

Szlovák Mihálynénak válaszolva: beruházások vannak a faluban,  ezeket a pályázatokat az 

előző testület nyerte el. Ennek a testületnek meg az a dolga, hogy ezeket folytassa.  

Tóth Tibor: 2006-ban én elfogadtam a falu döntését. A demokráciához az is tartozik, ha van 

jogom, akkor kötelességem is van. A súlyos dolgok 2014-től fognak kezdődni, amikor nem 

lesz az önkormányzatnak fedezete, hogy visszafizesse a kötvényt, amit felelőtlenül 

bocsátottak ki. Pályázatok: Bobál István azt mondta, ennek a testületnek a kötelessége 

végrehajtani. Az, hogy az iskolapályázat sikeres volt, az nekem, az alpolgármester úrnak, és 

kivitelezőnek köszönhető, hogy átdolgoztuk, mert az kivitelezhetetlen volt.  Piacnál is el van 

nyerve a pályázat, de a tervben nincs közmű. Polgármesteri hivatalra is elnyert pályázat volt, 

amit vissza kellett adni, mert olyan helyiségre adták be, ami meg sincs építve. A tájházra is el 

van nyerve a pályázat, de annak is önereje van. Az idén mi 26MFt kamatot visszafizettünk. 

Jövőre 31MFt-ot fogunk visszafizetni hitelt és kamatot. Azt nekünk kell kigazdálkodni. Ez az 

önkormányzat visszaállította az önkormányzatot a normális kerékvágásba. Jövőre már csak 

7MFt mínusszal indulunk az évnek.  Ha nem lenne a kötvény a nyakunkon, az önkormányzat 

rózsásan tudna működni. Vannak problémák, kátyúkat sem tudtunk befoltozni, mert nem volt 

pénzünk. Fontosabbnak tartottuk, hogy az intézmények működjenek.  Volt két útbeszakadás, 

azt megcsináltuk, a Temető utcába hozattunk követ. A csatornából 34MFt le volt kötve a 

hibák kijavítására. 2007ben az önkormányzat kötött egy megállapodást a kivitelezővel, hogy a 

34MFt erejében ne csináljon semmit, hanem adjon 18MFt-ot és elmehetnek innen. Abból nem 

költöttek semmit a kátyúzásokra, hanem elfolyt a költségvetésbe.  

Bazan Mihályné Fürst S.u.: A szennyvízcsatornát mikor csinálták, minden hidat akkor is 

szétszedtek, azokat a hidakat ugyanúgy megcsinálták, ahogy volt. A csapadékvíz-elvezetéskor 

viszont olyan hidakat csináltak, hogy nem bírta. A másik kibírta 10 évig. Ez az előző testület 

hibája. A Fürts S.utcába betemették az árkokat, belevezették a csatornavizet a nagy 

elvezetőbe, ezért tőlünk pénzt kértek. Kérdezem Bobál urat, hogy  nekünk azért fizetni kellett, 

hogy belevezettessük. Meg lehet nézni esőzéskor, nem jól van így. Ezért 10-20eFt-ot kellett 

fizetnünk. Láttam már, hogy a levezető csatornából jött vissza a víz. 

Bobál István: A lakosság fizetett a kivitelezőnek, arról nem tehetünk. Mi megtiltottuk nekik, 

nem tudtunk ott lenni mindenütt. A csapadékvizet az ereszek alól, ha eddig ki volt vezetve az 

árokig, akkor nekik kötelességük volt ingyen megcsinálni. Be kellett volna jönni akkor, hogy 

pénzt kérnek. 

Szovics Mihály: Ároképítéskor javasoltam, hogy utcafórumokat kellene összehívni, és 

megvitatni a kritikus helyeket. Erre nem került sor. A vállalkozónak be kellett volna menni a 

házakhoz, megkérdezni a problémákat.  A betonozott hidakért állítólag 50eFt-okat fizettek. 

Azt is hallottam, hogy bele volt tervezve a vas a hidakba, ez kimaradt-e vagy nem? 

Bazan Mihályné Fürst S.u. Ellenőrizték-e, hogy a parlagfű hol nem lett levágva? Volt 

önkéntes parlagszedés. Fürst S.u. végén sok volt a parlagfű, ellenőrizte-e valaki? 

Tóth Tibor: Kistérségi program volt erre, a nyáron erre két-három embert alkalmaztunk is, 

közterületeken irtattuk a parlagfüvet. Ellenőriztük, a kistérségi iroda is ellenőrizte. Egy 

alkalommal az önkormányzat is szervezett parlagfű-szedési programot. A 

hulladékgazdálkodási tv. meg fog változni, kötelező lesz a lakosságtól elszállítani a szelektív 

szemetet.  

Urbán László József A.u: Bagon lesz komposztáló? 

Bankó János Kossuth L.u.106.: Mit csinálunk az adóssággal? Iskolaigazgatói választást 

kiírták-e már? Új igazgatót akarunk.  
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Tóth Tibor: Bagon a szennyvíztelepen épül a szennyvíziszap elhelyezésére fog szolgálni, de 

lesz a lakosság részéről is. Iskolaigazgatói pályázat kiírását törvény írja elő, 4 hónappal a 

megbízatás előtt ki fogjuk írni.  

Bazan Tibor: A havadi testvértelepülésekre játék- és ruha adománygyűjtés folyt,  köszönjük 

a hévízgyörkieknek, de vannak bagi, zsámboki, dányi adományozók is. Van, amiben össze tud 

fogni a falu. A közeljövőben erre lenne szükség. Szeretnék mindenkinek áldott karácsonyi 

ünnepeket. 

Tóth Tibor:  Fercsik Zsoltnak köszönöm, hogy oroszlánrészt vállalt az adománygyűjtés 

lebonyolításában. Köszönöm a megjelenést. Békés karácsonyt kívánok minden hévízgyörki 

lakosnak. 

-kmf- 
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