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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 31-én megtartott  

rendes  nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester 

   Bazan Tibor 

   Fercsik Tibor 

   Rajkó Gábor 

   Dr. Sápi Attila 

    Szovics Mihály 

 
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 
fő bő l  6 fő  megjelent. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Bazan Tibort és 
Rajkó Gábort. 
Ismertetem a napirendi pontot: 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
 
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének ………../2011.(…...) számú  

    rendelete  A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetési rendelet módosítása  
   (elő irányzat-módosítás) 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
4.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetési beszámolója 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
5.) 2010.évi belső  ellenő rzésrő l tájékoztató 
     Elő adó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 
6.)Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlata Hévízgyörk közigazgatási területén végzendő   
    hulladék gyű jtésére 
    Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
7.) Pető fi Sándor Általános Iskola  2011/12. tanév   osztályok  összevonása, maximális létszámtól 
való eltérés engedélyezése 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
8.) Pető fi Sándor Általános Iskola igazgatójának elő terjesztése a 2011/12. tanévre vonatkozó   
    osztályok  indításáról és tanítási idő kerete jóváhagyásáról. 
     Elő adó: Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató 
 
9.) Pető fi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása 
     Elő adó: Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató 
 
10.)Napköziotthonos Óvoda elő terjesztése a 2011/12. tanévre vonatkozó csoportok  
      indításáról, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésérő l 
      Elő adó: Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető  
 
11.)Mikus György (Festa Fortuna) kérelme „Fásy-mulató” rendezésére, az iskola területén 
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      Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
12.)Havad testvértelepülési szerző dés jóváhagyása 
      Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
13.)Sakkcsapat elismerése 
      Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
14.) Egyebek 
 
Tóth Tibor: Javaslom, hogy az Egyebekben tárgyaljuk meg az alábbiakat: 

a.) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-0077 
azonosító számú projekt megvalósításáról, valamint a „Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 
komplex akadálymentesítése” KMOP-4.5.3-09-2009-0076 azonosító számú projekt 
lemondásáról 

b.) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-0077 
azonosító számú projekt – döntés a Közbeszerzési Szakértő , mű szaki ellenő r és 
prorjektmenedzseri ajánlatok kiválasztásáról 

c.) Galgamenti Regionális Vízmű  Üzemeltetési Szerző dés jóváhagyása     
d.) A Mozgássérültek Pető  András Nevelő képző  és Nevelő intézete és Hévízgyörk Község 

önkormányzata között létrejövő  kölcsönszerző dés jóváhagyása 
Zárt ülés: 1.) Nagy Mónika Tura, Alsóerdő sor 44. iskolai felvétel kérelme 
 
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 
Sakkcsapat elismerése 
Tóth Tibor: Köszöntöm a Sakkcsapatot és a tanár urat, elismerésünket fejezzük ki azért, hogy ezek a 
hölgyek ilyen szorgalmasan tanulják a sakk rejtelmeit, és ilyen versenyeket nyernek. 
Tóth Máté József: A három tehetséges kislány a Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesületének a tagja. 
Az országos versenyen saját iskolájukat képviselték. A megyei döntő n is bizonyítottak. A pest megyei 
egyéb versenyekrő l is érmeket, kupát hoznak haza. Bebizonyították, hogy így hárman az iskolák 
versenyében az ország legjobb hármasa. Ez egy háromnapos verseny volt. A különdíjakon is a 
legjobb eredményt érték el.  Köszönjük az önkormányzat támogatását. 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
Tóth Tibor: A két ülés között társulási üléseken vettem részt, ahol a 2010.évi költségvetési 
beszámolók hangzottak el, és a 2011. évi költségvetések elfogadása. Az Észak-Kelet-Pest és Nógrád 
Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás ülése eredménytelen volt. 
 
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetési rendelet módosítása (elő irányzat-
módosítás) 
Gólyáné Dudás Edit: - ismerteti az elő terjesztést. - 
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011.(VI.1.) sz. rendelete 

a 4/2010.(III.17.)sz.(Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről) és az azt módosító 

10/2010.(X.1.) sz. rendelet módosításáról 
 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő -testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 
1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 
mű ködési rendjérő l szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendeletben foglaltakat – a 10/2010.(X.1.)sz. 
költségvetési rendeletét  az alábbiak szerint módosítja: 

1.§. 
A módosított költségvetési rendelet 1.§-a helyébe a következő   lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási fő összegét     940.942 ezer Ft-ban 
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 b.) bevételi fő összegét     940.942 ezer Ft-ban állapítja meg. 
2.§. 

A módosított  költségvetési rendelet 2.§. bekezdés helyébe a következő  lép: 
Intézményi mű ködési bevételek:  109.998 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos mű ködési bevételei:  151.074 ezer Ft 
                                         felhalmozási bevételei:                              10.166 ezer Ft 
Támogatások, támogatásértékű  mű ködési bevételek:  136.061 ezer Ft 
                                                 felhalmozási bevételek:                   324.498 ezer Ft 
Hitelek., támogatási kölcsönök visszatérülése                                        320 ezer Ft 
Belföldi hitelek felvétele:                                                                   53.252 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                      155.573 ezer Ft 

3.§. 
A módosított költségvetési rendelet 3.§. helyébe a következő  lép: 
Mű ködési kiadások elő irányzata összesen :                                                   420.386 ezer Ft 
Ebbő l: 

- személyi jellegű  kiadások  171.838 ezer Ft 
- munkaadókat terhelő  járulékok  42.258 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  187.242 ezer Ft 
- támogatás értékű  mű ködési kiadás    2.700 ezer Ft 
- mű ködési célú  pénzeszköz átadás  3.440 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       12.908 ezer Ft 

                                                                                 4.§ 
A módosított költségvetési rendelet 4.§ helyébe a következő   lép: 
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:                     369.556 ezer Ft 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
            - a beruházások elő irányzata                                                               361.069 ezer Ft 
            - felújítások elő irányzata                                                                           - 
            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    8.487 ezer Ft 

                                                                     5.§ 
A módosított költségvetési rendelet  5.§. a következő k szerint módosul. 
A képviselő -testület az önkormányzat: 
            - általános tartalékát                                                                                              0  Ft 
             - céltartalékát                                                                                      130.914 ezer Ft 
     - hitelek nyújtása, törlesztése, finanszírozás kiadás elő irányzatát               20.086 ezer Ft- 
ban határozza meg.                                                                              

6.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérő l a jegyző  gondoskodik. 
 
   Tóth Tibor sk.             Lukesné Csábi Ágnes sk. 
   Polgármester     Jegyző  
 
 
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2010.évi költségvetési beszámolója 
Gólyáné Dudás Edit: - ismerteti az elő terjesztést .- 
Rajkó Gábor: Ugyan maradt 3.426eFt az elő ző  évrő l, de annak már meg volt a célja, a 
banki átvilágításra kellett elkülöníteni. Sok számla van, ami még a mai napig is ketyeg. Az 
önkormányzat napi pénzgondokkal küszködik, ezért hozunk néha olyan döntéseket, ami 
nem szimpatikus. Ezt az évet úgy próbáljuk kihozni, hogy ne legyen olyan gondunk, hogy 
esetleg nem tudunk fizetést fizetni az önkormányzat dolgozóinak és pedagógusoknak. 
Fercsik Tibor: A mérlegnél szerepel: az adósokkal szembeni követelések jelentő sen nő ttek, 
5.314eFt. Ez még aktuális? 
Gólyáné Dudás Edit: December 31-e.  
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

HÉVÍZGYÖRK Község Önkormányzata Képviselő -testületének 
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9/2011. (VI.1.) számú 
zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 

valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 

önkormányzat költségvetési szerveire. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 

2. § Az önkormányzat a 2010. évi teljesített költségvetési  

a) kiadási főösszegét       800.187 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét .   931.743 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A  költségvetési bevételek 

3. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, 

módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben - cím és 

szakfeladatok szerint - az 5. számú melléklet, csak feladatonként a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

II. A költségvetési kiadások 

4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - 

működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja 

jóvá: 

 eFt 

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:   432.653 

- Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:       167.438 

- munkaadókat terhelő járulékok                                  40.310  

- dologi jellegű kiadások:                                           184.468  . 

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:                        20.352  

- kölcsönök nyújtása, törl., finanszírozás kiad.,           20.085 

                           

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített 

- továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt 

előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3.)A képviselő-testület az önkormányzat összes  kiadását kiemelt előirányzatonként a 2. sz. 

melléklet szerint fogadja el.  

 

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen  367.534 ezer forint. 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzat teljesítése:                      360.303 ezer forint,  

- a felújítások előirányzat teljesítése:                              -        ezer forint, 

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  
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támogatások előirányzat teljesítése                                 7.231 ezer forint. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok teljesített - továbbá 

eredeti, és módosított előirányzat szerinti -  felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

6.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 9. 

számú melléklet mutatja be. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek   

 

7.§ (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: 130.914 ezer 

forint.Az általános tartalék év közben felhasználásra került. A fejlesztési céltartalék 130.914.-

eFt- előirányzattal zárt december 31-én. 

IV. A költségvetési létszámkeret 

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 

– átlagos statisztikai állományi létszám - 76 főben hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok - ténylegesen felhasznált 

- létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

V. A pénzmaradvány alakulása,  önkormányzat mérlege 

9.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok 

szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa: 131.555. eFt-ban kerül jóváhagyásra. A 

költségvetési pénzmaradvány 134.341 eFt. 

 

(2) A jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány 2011. évi felhasználása: A képviselő-testület 

a költségvetési pénzmaradványból 130.915.- eFt fejlesztési céltartalékot képez, 3.426 eFt-ot  

az igazgatási szakfeladat dologi kiadásaira fordít.  . 

dít 

(3) Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

10.§.A Képviselő-testület 2010.évi mérlegét jóváhagyja, a mérleg-főösszeget  1.055.777 eFt-

ban állapítja meg,  a vagyonkimutatással alátámasztva.  (8. sz. melléklet: –Mérleg ,10.sz. 

melléklet: Vagyonkimutatás ) 

Záró rendelkezések 
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

  Tóth Tibor sk.      Lukesné Csábi Ágnes sk. 

               polgármester  jegyző 

 

 
4.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének ………../2011.(…...) számú  

    rendelete  A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

Lukesné Csábi Ágnes: Az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül az új SZMSZ-t meg kell 

alkotni. Tárgyalta az ügyrendi bizottság is. Ennek 90 %-a megegyezik a régi szmsz 

tartalmával.  A bizottság javasolja elfogadása. 
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Rajkó Gábor: A falu lakossága 3122, ez örömteli. Tanácskozási jogot már 14 civil szervezet 

kért, nekik mindig ki van küldve a testületi meghívó. Megköszönöm azoknak az embereknek, 

akik rendszeresen itt vannak, most is 2 civil szervezet képviselteti magát. A civil szervezetek 

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

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének  
 

10/2011.(VI.1.) számú rendelete  
A képviselő-testület és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról 
 
- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza - 

 
 
5.) 2010.évi belső  ellenő rzésrő l tájékoztató 
 
Lukesné Csábi Ágnes: A PEB megtárgyalta az elő terjesztést, elfogadásra javasolja. A 
képviselő -testület kötelező  feladata a belső  ellenő rzési terv. Elő terjesztés készült az 
ellenő rzésrő l. A hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. A belső  ellenő rzési vezető  
javasolja a testületnek elfogadásra a jelentést. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
42/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadja az 
Önkormányzat 2010. évi belső  ellenő rzésrő l szóló tájékoztatóját. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 
Határidő : azonnal 
 
6.)Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlata Hévízgyörk közigazgatási területén keletkező  
települési szilárd hulladékának begyű jtésére, és ártalmatlanító helyre történő  elszállítására, 
elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozóan  
 
Tóth Tibor: A mai nap lejárt a szerző dés. Az a javaslatunk, hogy dec.31-ig ezzel a céggel 
hosszabbítsuk meg a szerző dést ugyanolyan feltételek mellett. Közben írjuk ki a 
közbeszerzést. Az elmúlt héten elvégezték a lomtalanítást, sikeres volt.  
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
43/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlatát Hévízgyörk közigazgatási területén keletkező  
települési szilárd hulladékának begyű jtésére, és ártalmatlanító helyre történő  elszállítására, 
elhelyezésére és ártalmatlanítására 2011. június 1-tő l 2011. december 31-ig.  
60 literes kuka egyszeri ürítési díja:   245.-Ft+ ÁFA 
120 literes kuka egyszeri ürítési díja: 308.-Ft + ÁFA 
Zsák többlet hulladék elszállítására:   360.-Ft + ÁFA 
A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a szerző dés aláírására. 
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A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Hévízgyörk közigazgatási területén 
keletkező  települési szilárd hulladékának begyű jtésére, és ártalmatlanító helyre történő  
elszállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozóan a Közbeszerzési eljárást elindítsa. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 
Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő : azonnal 
 
Bazan Tibor: Megköszönöm a Polgárő rség munkáját, a lomtalanítás alatt sokat segítettek. 
 
7.) Pető fi Sándor Általános Iskola  2011/12. tanév   osztályok  összevonása, maximális létszámtól 
való eltérés engedélyezése 
 
Tóth Tibor: A múlt évben eldöntöttük, hogy az iskolában létszámleépítés, 
osztályösszevonások lesznek, a 2011/12. tanév órakeretének és mű ködésének vázlatát 
beterjesztette az igazgatónő  a testület elé. Az OKB és PEB is megtárgyalta az elő terjesztést. 
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
44/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
1.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a belső  
ellenő rzés megállapításai alapján a 2011/2012. tanévtő l az alábbi évfolyamokon az osztályokat 
összevonja: 4, 5, 6, 8. évfolyam 
2.) A Képviselő -testület a belső  ellenő rzés megállapításai alapján  a Pető fi Sándor Általános 
Iskolának a 2011/2012. tanévtő l engedélyezi  az alábbi osztályok maximális létszámtól való 
eltérését. 
    Várható létszám   a Kt. engedélye alapján +20% 
4. osztály    31      31 fő  
5. osztály    30      36 fő  
6. osztály    30      36 fő  
7. osztály (már összevonva)  26     (nem szükséges) 
8. osztály    31      36 fő  
 
3.) Engedélyezett tanulócsoport száma: 11+2 napközi= 13 osztály 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 
Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő : azonnal 
 
8.) Pető fi Sándor Általános Iskola igazgatójának elő terjesztése a 2011/12. tanévre vonatkozó   
    osztályok  indításáról és tanítási időkerete jóváhagyásáról. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
45/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött,  hogy a Kt. 52§ (7) és a 
Kt. 52§ (11)c) értelmében és az alább felsorolt célok érdekében az órakereten felül hetente 
még 22 órát engedélyez a Pető fi Sándor Általános Iskola részére: 
-sni-s tanulók fejlesztése a normatíva szerinti megfelelés alapján, 
-az oktatás színvonalának megő rzése, 
-az országos kompetenciamérés eredményes teljesítése, 
-az összevont nyolcadik évfolyamon a sikeres továbbtanulás lehető ségének biztosítása. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
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Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 
Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő : azonnal 
 
9.) Pető fi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
46/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadja a Pető fi 
Sándor Általános Iskola Pedagógiai Program módosítását az alábbi indoklás szerint: 
„Szakmai szempontból megalapozottabb, ha a fölső  tagozaton a rajz tantárgy eddigi heti két 
óráját lecsökkentjük heti egy órára, és az így felszabaduló órákkal más tanórák számát 
növelhetnénk egy-egy órával.”  
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 
Határidő : azonnal 
 
10.)Napköziotthonos Óvoda elő terjesztése a 2011/12. tanévre vonatkozó csoportok  
      indításáról, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésérő l 
Tóth Tibor: Az engedélyezett óraszámot túllépnék, mivel van jelentkező . 
Szilágyiné Pápai Anna: A beiratkozás befejező dött, 24 gyerek iratkozott be. Összesen 105 
gyerekünk várható, ezért kérjük az engedélyezést. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
47/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Napköziotthonos Óvoda elő terjesztését a 2011/12. tanévre vonatkozó csoportok 
indításáról, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésérő l. 
A Képviselő -testület engedélyezi a Napköziotthonos Óvoda részére a csoport létszám + 
20%-os emelését. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető  
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő : azonnal 
 
11.)Mikus György (Festa Fortunata) kérelme „Fásy-mulató” rendezésére, az iskola területén 
 
Rajkó Gábor: A PEB és OKB megtárgyalta az elő terjesztést. Olyan állásfoglalás történt, hogy 
az iskola épületét kizárólag a vendégmű vészek használhatják. Azóta zajlottak az események, 
elkezdő dne az iskola felújítása. Javasolni szeretném, hogy az alsó szintre engedjük be az 
idelátogató embereket és gyerekeket a mellékhelyiség használatára. Délelő tt folyamán 
ingyenes szórakozópark lesz, ugrálóvár, foci, pónilovaglás, stb. 18.óra után lenne fizető s, 
amikor a Fásy-mulató kezdő dik.  
Bazan Tibor: Az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe.  
Fercsik Tibor: Továbbra is ragaszkodnék ahhoz, hogy pont azoknak elég az iskola alsó 
szintje, akik ott dolgoznak, illetve fellépő knek, szű k a hely. Csak azt a kapacitást bírná el. 
Továbbra sem hiszem, hogy a közönségnek kellene használni az iskola épületét.  
Mikus György Festa Fortunata: Vállalkozó vagyok, az elő re nem látott nyereségbő l komoly 
összeget fordítok arra, hogy a falu fiataljainak - pl. a rodeobika - ingyenesen meglegyen. 
Csak az alsó szint wc-használatát kértem. Egy ő rző -védő  ember állna állandóan a wc-nél, 
egy pedig a lépcső nél, hogy ne engedjen fel embereket. Ezért kezességet vállalok. A 
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rongálásért is kezességet vállalok. Kifizetem a takarítási díjat, a közmunkások a külső  körlet 
takarítását ha elvégzik, azt is kifizetem az önkormányzat felé.  
Fercsik Tibor: Én csak azt mondtam, hogy ott szű k a kapacitás, az alkalmatlan arra a 
létszámra.  
Tóth Tibor:2004-es falunapon a tüzijátéknál kb. 1000 ember vett részt, nem volt külső  wc, 
az iskola meglévő  illemhelyei győ zték ezt a létszámot. A PEB adott egy javaslatot, a Rajkó 
Gábornak volt egy másik javaslata, aki a Rajkó Gábor javaslatával egyetért, ami arra 
vonatkozik, hogy a lenti részt bocsássuk rendelkezésére, kézfeltartással jelezze. 
Bazan Tibor: Szakhatóságok engedélyezik ezt a rendezvényt, valószínű , hogy mobilwc lesz 
elő írva, amit meg kell rendelni. 
Mikus György Festa Fortunata: Amennyiben a hatóság elő írja, lesz. 
Szovics Mihály: Hatóságok meg fogják mondani, mennyi illemhelyre van szükség.  
Tóth Tibor: Aki a Rajkó Gábor javaslatával egyetért,  kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
48/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Festa Fortunata 

Kft (képviseletében Mikus György) kérelme alapján térítésmentesen engedélyezi, hogy a 

hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskolában 2011. július 23-án délelőtt 10. órától 2011. 

július 24-én reggel 04. óráig, esőnap esetén 2011. július 24-én délelőtt 10. órától 2011. július 

25-én reggel 04. óráig megrendezésre kerüljön a „Hévízgyörki Fiesta” elnevezésű rendezvény 

az alábbi feltételekkel: 

 Kérelmező köteles megkérni a 23/2011. (III. 8.) Korm. rend alapján a jegyző és a 

szakhatóságok engedélyét. 

 Kérelmező felel a biztonságos közlekedésért, parkolásért, őrzésért minden esetleges 

baleset megelőzésérét. 

 Kérelmező felel a biztonsági tervben és tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások 

betartásáért. 

 Kérelmező az alkalmi rendezvény során árusíthatja termékeit a 210/2009. (IX. 29.) 

Korm rend. 15. § (1) (2) bek. foglaltak betartásával. 

 A rendezvénnyel kapcsolatos minden felelősség a Festa Fortunata Kft -t terheli a 

zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III: 8.) Korm. rendelet szabályai szerint. 

 A képviselő-testület az OKB javaslatát elfogadja, hogy a Festa Fortunata használja az 

iskola épületét, és az udvart, a Fásy-mulató rendezvényre,  de szerződésben rögzítve 

legyen, hogy minden költség, és  felelősség a Festa Fortunata Kft-é. Az iskolaépület 

alsó szint wc-mosdót használhatják a vendégek is. A vállalkozó gondoskodjon mobil 

illemhelyekről.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés 

aláírására. 
 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

12.)Havad testvér-települési szerződés jóváhagyása 

Tóth Tibor:  A Havad településsel felvette a kapcsolatot a régi önkormányzat. A szerző dés 
aláírása még nem történt meg. Havad polgármestere megkérdezte, kívánjuk-e a szerző dést 
aláírni. 
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Bazan Tibor: Ennek én voltam az elindítója. Ők magyarok, Romániában laknak. Azért 
keresték meg önkormányzatunkat újra, mert a havadi polgármestert felhívtam, 
megkérdeztem tő le, szándékukban áll-e még a megállapodás aláírása. Szándékukban áll 
aláírni. 2010. június 7-én is megkaptuk ezt a levelet, nem akarok azzal foglalkozni, hogy 
azóta miért nem történt ezügyben semmi. Magyar, vendégszerető  emberek, nagy szeretettel 
várják a testületi döntést.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
49/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Havad testvér-települési 

szerződést és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

13.)Sakkcsapat elismerése 

 

- Napirend előtt megtörtént. – 

 

14.) Egyebek 

a.) Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-0077 

azonosító számú projekt megvalósításáról, valamint a „Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 

komplex akadálymentesítése” KMOP-4.5.3-09-2009-0076 azonosító számú projekt 

lemondásáról 

 
Tóth Tibor: Amikor a költségvetésünket tárgyaltuk, tudtuk, hogy nincs pénzünk arra, hogy 
az önerő  biztosítsuk a beruházáshoz. Ezért az elő leget visszautalta a testület, de a 
pályázatról nem mondtunk le. Ebbő l az összegbő l mégis lehetséges volna ennek a 
kivitelezése. Több szakembert megkérdeztünk az összes pályázatról. A polgármesteri hivatal 
akadálymentesítését nem lehet megoldani, rosszul lett a tervezés kivitelezve. A piacnál is 
vannak tervezési hiányosságok. Maradt két pályázat, a tájház felújítása, iskola 
akadálymentesítése. Az iskola akadálymentesítése sürgető  ügy, gyorsan kell intézkednünk. 
30MFt-ot nyertünk el. Azért nem adtak be pályázatot az elmúlt évben, mert még a 
pályázaton felül még más elvárást is megfogalmaztak velük szemben. Felvettük a 
kapcsolatot a bankkal, hogy a hajlandó volna-e a 30MFt-ot az önkormányzat számára 
megfinanszírozni. Erre még választ nem kaptunk. Hogy a határidő kbő l ne csússzunk ki, 
azért kell a mai határozatokat meghozni. A másik verzió, a VÁTI-tól azt kérjük, hogy ez ne 
utófinanszírozott beruházás legyen, hanem szállítói szerző dést kössünk erre. Ekkor a 
banktól 10MFt-ot kellene igénybe venni. 
Bazan Tibor: Ma délután hallottam azt az információt, hogy 2010. júliusban volt vállalkozó, 
aki ezért a pénzért megcsinálta volna, az volt az indok, hogy késő  már, a szeptemberi 
iskolakezdésre nem készül el. Ha most nem csináljuk meg pályázati pénzbő l, akkor 
önerő bő l kell megcsinálni, ami elég soká lesz. 
Fercsik Tibor: Lehet, hogy volt ilyen, de ezt nyilván megvizsgálta valaki. Eddig sem azért 
pályázott az önkormányzat, hogy ne csinálja meg, hanem hogy megcsinálja. Május lévén, 
most is szű kösek a határidő k, júniusban sem volt ez a határidő  tágabb. Az iskolakezdés is 
számít. Nem feltételezheti senki, hogy valaki megpályázott egy projektet, és utána nem 
akarta elvégezni. 
Bazan Tibor: Zárt ülésen el fogom mondani, hogy ki mondta ezt az információt nekem. 
Fercsik Tibor: Azért nem lett utána már elindítva, mert elkezdő dött az iskola, utána meg 
már az új testület hozta a döntést, hogy nem tudja felvállalni az önrészt. Ezért került le 
napirendrő l.  
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Rajkó Gábor: Elhangzott olyan verzió is, ha sikerül megegyezni a vállalkozókkal, akkor lett 
volna arra is lehető ség, hogy tanítási idő n kívül dolgozzon a vállalkozó. 
Gólyáné Dudás Edit: Hozzájárult a tavalyi meghiúsuláshoz az is, hogy a II. félévben 
rányomta a bélyegét a gazdálkodásra a bizonytalan gazdasági helyzet, a telekeladás nem 
valósult meg. A pályázat utófinanszírozott volt. A banknak olyan követelése volt akkor, hogy 
az akkori hitelt  folyósítsa, a költségvetésünket le kellett csökkenteni, amibe benne voltak az 
önrészek is. Feszített volt a finanszírozási nehézség. Ezek a testületi határozatok arról 
szólnak, hogy két oldalról is megpróbálnánk. 
Tóth Tibor: Arra kérem a testületet, erő sítsék meg azt, hogy ezt csináljuk. 
Lukesné Csábi Ágnes: Az a.) pontban a pályázat pénzügyi háttere: 4 határozati javaslat van. 
A hitelfelvételhez minő sített többség kell.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
50/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy rövid lejáratú hitelt vesz 

fel 6 hónap lejáratra, 30.000.000.- Ft,  azaz harminc-millió Ft értékben a Raiffeisen Banktól. 

A pályázati elszámolás után egy összegben fizetjük vissza a  hitelt.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert hitelkérelem benyújtására és a hitel- 

szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
51/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a KMOP-4.5.3-09-2009-0077 

azonosító számú projekt „Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése” 

támogatási szerződésének módosítását. A módosítás tartalma: A pályázat „Építés, felújítás, 

bővítés” költségeire az utófinanszírozás helyett kérnénk a szállítói finanszírozást. 

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

támogatási szerződés ez irányú módosítását, valamint felhatalmazza a szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
52/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. évi 

költségvetésében az általános tartalék-keret terhére biztosítja a KMOP-4.5.3-09-2009-0077. 

azonosító számú projekt „Petőfi Sándor Általános Iskola komplex  akadálymentesítése” önerő 

részét 3.334.000.- Ft értékben. 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 
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Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 
 

Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
53/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott  hogy az elnyert és határidőben 

el nem kezdett KMOP-4.5.3-09-2009-0076 azonosító számú  „Hévízgyörk Polgármesteri 

Hivatal komplex akadálymentesítése” elnevezésű projektet pénzügyi és műszaki nehézségek 

miatt nem valósítja meg.  Felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést bontsa fel a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. 

 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

b.) Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-0077 

azonosító számú projekt – döntés a Közbeszerzési Szakértő, műszaki ellenőr és 

prorjektmenedzseri ajánlatok kiválasztásáról 

Lukesné Csábi Ágnes: 3 ajánlatot kértünk, a 3 ajánlatból kettőt megkaptunk, egy nem 

vállalta. A közbeszerzési szakértői feladatokra a PKM projektmenedzsment Kft. bruttó 

262.500.-Ft áron az olcsóbb. 
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a PKM Projektmenedzsment Kft. ajánlatát fogadjuk el, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
54/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.3-09-

0077 jelű „ Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű pályázathoz a  

közbeszerzési szakértői feladatok ellátására PKM projektmenedzsment Kft. (Bp. Kresz Géza 

u.44-46.) közbeszerzési szakértőt bízza meg bruttó 262.500.-Ft áron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal 
 

 
Lukesné Csábi Ágnes: 3 ajánlatot kértünk, a 3 ajánlatból hármat megkaptunk,   

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a JFCS Fővállalkozási és Mérnöki Iroda Kft.-t bízzuk 

meg bruttó  490.000.-Ft áron, kézfeltartással jelezze.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
55/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.3-09-

0077 jelű „ Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű pályázathoz a  
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műszaki ellenőri feladatok ellátására  JFCS Fővállalkozási és Mérnöki Iroda Kft. (Bp. lakkozó 

u.10.) műszaki ellenőrt bízza meg bruttó  490.000.-Ft áron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal 

 

Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Proventura Duo Bt-t bízzuk meg bruttó 980.000.- Ft 

áron, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
56/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.3-09-

0077 jelű „ Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű pályázathoz a  

projektmenedzseri feladatok ellátására és a nyilvánosság biztosítására Proventura Duo Bt. 

Hévízgyörk, Ady E.u.47.) bízza meg bruttó 980.000.- Ft áron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal 

 

Lukesné Csábi Ágnes: A kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell indítani. Hirdetmény 

nélküli eljárás lesz, a testület 3 vállalkozót hív meg, és abból dönt, úgy, hogy közbeszerzési 

szakértő fogja ezt a munkát végig kísérni. A közbeszerzési szabályzatunk alapján jár el a 

közbeszerzési szakértő.  
Tóth Tibor: Javaslom, hogy Bazan Tibor alpolgármester legyen az elnökhelyette. 
Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzést elindítsuk, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
57/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.3-09-

0077 jelű „ Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű pályázat 

 Építés, felújítás, bővítés tervezett költsége 29. 375. 000.- Ft. 

 Közbeszerzési eljárást megindítja. 

 A Képviselő-testület a közbeszerzési szabályzat alapján a bíráló bizottság hiányzó 

tagjainak megválasztására felhatalmazza a polgármestert. 

Bíráló bizottság elnöke:    Tóth Tibor polgármester 

Bíráló Bizottság elnök-helyettese:   Bazan Tibor alpolgármester 

Közbeszerzés tárgya szerinti szakértő: Polgármester dönti el 

Pénzügyi szakértő:     Gólyáné Dudás Edit 

Közbeszerzési és jogi szakértő:   A nyertes közbeszerzési szakértő 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzési szakértőt a meglévő közbeszerzési 

szabályzat aktualizálására. 

 A Képviselő-testület a kivitelezésre az alábbi vállalkozókat hívja meg. 

1.)Novoterm-96 Kft Lóth Attila és Doma Imre ügyvezetők, 1188. Bp., Címer u. 10. 
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2.) Porticus Kf Naszódi Ferenc ügyvezető, 1045. Budapest, Ankara u. 20. 

3.) EU-BAU 2003 Kft Jóna László ügyvezető, 2100. Gödöllő, Ady Endre sétány 48. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető 

 Hajdu Tünde igazgatási ea. 

Határidő: azonnal 
 

c.) Galgamenti Regionális Vízmű Üzemeltetési Szerződés jóváhagyása     

 
Tóth Tibor: Az elő terjesztés napirend volt a társulási ülésen, a szerző dést elfogadták. A 
társulatnak elő írták a szerző dést, meghatározza, milyen feltételek mellett, mikor, mennyi 
vizet szolgáltat és mennyiért adja el.  
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
58/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Galgamenti 

Regionális Vízmű Üzemeltetési Szerződését jóváhagyja. 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

 

d.) A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete és Hévízgyörk Község 

önkormányzata között létrejövő kölcsönszerződés jóváhagyása 

Tóth Tibor: Annak idején közösen kötöttek egy szerző dést, ennek kapcsán különféle 
elő adások voltak, módszertani jellegű ek voltak. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy erre 
nincs pénzünk, hogy megelő legezzük, ezért kértük a Pető  Intézetet, hogy elő legezzék meg 
nekünk. 
Gólyáné Dudás Edit: - Ismerteti az elő terjesztést. -.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
59/2011. (V.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézetétől kamatmentes kölcsönt vesz igénybe. 

A szerződés a TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0004 projekt azonosító számú pályázat 

finanszírozásához kamatmentes kölcsön nyújtása céljára jön létre. 

Kamatmentes kölcsön összege összesen: 1.000.000.-Ft, melyet a támogatás elszámolását 

követően az átutalás után visszautaljuk a Pető Intézet részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Vizerné Mátyás Klára pü.ea. 

Határidő: azonnal 

 

Egyebek 
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Rajkó Gábor: Köszönetet mondok a Hévízgyörki Nyugdíjasklubnak, az elmúlt héten 

megszervezett kistérségi nyugdíjas találkozóért. Az önkormányzat nem adott támogatást 

ehhez a rendezvényhez.  

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

-kmf- 

 
Tóth Tibor     Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
Bazan Tibor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
Rajkó Gábor 
Jegyző könyvhitelesítő  


