JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 29-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
Bobál István

Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7
fő bő l 7 fő megjelent. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Bazan Tibort és
Szovics Mihályt.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l
2) Mű velő dési Ház és Könyvtár átszervezése
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
a.) Nemzeti Erő forrás Minisztérium Közmű velő dési Fő osztálya a 102210-2/2011. sz. vélemény
ismertetése
b.) Közmű velő dési rendelet módosítása
c.) Mű velő dési ház és Könyvtár Alapító Okiratának megszüntetése
d.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
e.) Hévízgyörk Közösségi Színterének használati szabályzatának jóváhagyása
3.) Mű velő dési Ház létszámcsökkentési határozat módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
4.) Mikus György bérleti szerző dés felülvizsgálata
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
5.) Köztisztviselő k cafetéria kérelme
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
6.) 2011. évi Belső Ellenő rzési Terv módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
7.) Anyakönyvi rendelet módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
8.) Óvoda nyári nyitva tartása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
9.) Egyebek
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
Zárt ülés

1.) Galga Televízió szerző dése
Elő adó: Tóth Tibor polgármester

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

Tóth Tibor: Rendkívüli ülést tartottunk, napirendje volt, hogy meg kellett bízni egy
kockázatelemző céget az önkormányzat gazdálkodásának vizsgálatával. Amikor elfogadtuk
a költségvetésünket, a bank ezt jóváhagyta, mivel a község el van adósodva, hogy az utolsó
fizetési részlet 2022-ben lesz, minden évben 48MFt-ot kell visszafizetni a kötvényre.
Amikor a megszorító intézkedéseket meghoztuk, azzal a költségvetésünket már rentábilissá
tettük. Ha nem volna hosszú távú adósságunk, akkor az önkormányzat nyugodtan tudna
mű ködni. Mivel 2022-ig évi 48Mft-ot kell fizetnünk, a banknak be kell mutatni azt, hogy
ezt az összeget mibő l tudjuk majd fedezni. Az általa kijelölt céget kellett megbízni a
kockázatelemzéssel. Ennek a díját nekünk kell viselni, 3,7MFt. A PEB ülésre a PEB elnök
meghívta az SZMK-s szülő ket, hogy valós képet kapjanak arról, hogy a községnek milyen a
pénzügyi helyzete, és az iskolás gyerekek számára mit jelent az osztályösszevonás, a
pedagógusok számára. Az SZMK tagjai nem voltak kellő képpen tájékoztatva. Az
osztályösszevonással a gyermekek jogai nem sérülnek. Újra felvető dött, hogy mennyire jó
nekünk, ha más településrő l járnak ide gyerekek. Újra el kellett magyarázni, hogy ez
nagyon kétélű fegyver. Az állami támogatás 28-30 gyereklétszámra van. Idáig nem lehetett
meghozni az osztályösszevonásokat, ezért nekünk pluszkiadásaink voltak. Talán elérjük azt,
hogy az állami támogatás legalább a bérre elegendő lesz. 43MFt-ot kapunk az iskola
mű ködtetésére, ezzel szemben a teljes mű ködés 92 MFt. A Honvédelmi Minisztériumban
jártunk, kértük, hogy ingyenesen biztosítsák a laktanya melletti területet. Ígéretet kaptunk,
nagy valószínű séggel a kérésünket méltányolni fogják. 60 fő s aláírással kaptunk petíciót,
amelyben kérik, hogy vonjuk vissza a hulladékgazdálkodási rendeletünket, hogy ne kelljen
120 l-es kukát alkalmazni. A rendeletünk a törvényes elő írásoknak megfelel, a rendelet a
most megkötött 5 hónapos szerző dés szellemében hoztuk meg. Még nincs végleges
hulladékszállító cég, ha esedékessé válna, az új céggel való tárgyalás után a rendeletet
módosítani.
Rajkó Gábor: A PEB ülésen tájékoztattuk az SZMK-s szülő ket. Tisztázzuk a dolgokat, tudják
meg az SZMK-s szülő k, hogy az önkormányzat hogyan áll, miért kellett ezeket a döntéseket
meghozni. Az SZMK-s szülő k azt hitték, hogy az önkormányzatnak egyszer kell 60MFt-ot
elő teremteni, de ez az idei év, és még tegyünk hozzá 30MFt-ot. Jövő re ez az összeg
ugyanígy 90MFt lesz. 2022-ig van az évi 48MFt. A szülő k javasolták, hogy vessünk ki helyi
adót. Az állam 170eFt/tanuló támogatást ad, ehhez az önkormányzatnak hozzá kell tenni
207eFt/ gyermek összeget. Az óvoda mű ködése is veszteséges. Az önkormányzat 18MFt-ot
tesz hozzá. Mondták nekem, hogy lemondhatnánk a tiszteletdíjról. 2010. októberétő l a
képviselő knek 0 Ft a tiszteletdíj. Semmiféle juttatásban nem részesülnek a képviselő k.
Március 5-én megtartottuk a tavaszköszöntő t, köszönetet mondok a munkáért. Február 13án magyar nótaest volt, annak ellenére, hogy ellenkampány volt, teltház volt.
Lukesné Csábi Ágnes: A képviselő knek nincsen tiszteletdíja Hévízgyörkön.
Fercsik Tibor: Pontosításként: nem 2010. októbertő l, hanem 2006. október 1-jétő l nem
veszek fel tiszteletdíjat.
Szovics Mihály: Volt társam, aki velem együtt felvette, de a közösség javára odaadtam ezt.
Bobál István:Iskola: a PEB elő tt kaptunk egy anyagot, melyben le van írva, hogy 2010-ben
az iskola 89MFt-ba került az önkormányzatnak, 2011-ben 93,4MFt-ba kerül, úgy, hogy
közben az állami támogatás 42MFt-ot tesz ki. 2010-ben az iskola kevesebbe került 4Mft-tal,
mint 2011-be kerül. Meghozta a testület a létszámcsökkentést. Az állam 2011-ben az
oktatási reform kapcsán át fogja venni az iskolák oktatásban részt vevő emberek
finanszírozását. Aszódi laktanya: a Honvédelmi Minisztériumnak a területhez nincs
ráhatása, az elő ző 4 évben a minisztériummal, a földhivatallal és a MNV Zrt-vel odáig

eljutottunk, hogy ez a terület már nemzeti földalapba tartozó, a minisztérium az elő ző
ciklusban lemondott ennek használatáról, és ingyenesen javasolta átadni az
önkormányzatunknak. Ha át fogják adni a területet, nagyon pozitív lépés lesz. Petíció: nem
tudtam, hogy van ilyen, de aláírtam volna. Ez a rendelet az ombudsman szerint sem, a
hévízgyörki lakosság szerint sem szolgálja a hévízgyörki emberek érdekét. Annak érdekét
szolgálja, aki elvállalta a hulladékszállítást. Nem törvényszerű , hogy az önkormányzat
megmondja, hány literes kukát kinek adhatnak, hozhat ilyen rendeletet, de nem az emberek
érdekét szolgálja.
Bazan Tibor: Meglepve hallom, hogy az elő ző polgármester is aláírta volna a petíciót.
Ugyanis miatta volt a kapkodás, ami miatt 2010. év végén kapkodva válasszunk egy
szolgáltatót, aki elszállítja a hulladékot a faluból. Mindenki tudta, hogy lejár a szerző dés
2010.dec.31-én. Nem történt az ügyben semmi. Vállalom azt a felelő sséget, hogy a
kaposvári cég miattam szállít, de az akkori beérkezett ajánlatok alapján a legolcsóbb volt.
Május 30. után, ha ez törvénytelen, akkor nem fogunk ilyen rendeletet hozni. Furcsa, hogy
aki miatt nem jutottunk sehova a szemétszállításban, alá szeretné azért írni a petíciót, hogy a
legolcsóbb ajánlatot fogadtuk el a hévízgyörki emberek számára. Május 30. után új
rendeletet tudunk hozni az akkori szolgáltatóval, természetesen úgy, hogy a hévízgyörki
lakók érdekét szolgálja a legjobban.
Tóth Tibor: A Honvédelmi Minisztérium: az elő ző testület csak odáig jutott el, hogy térítés
ellenében kapja meg a területet, ha megkapja. Az önkormányzatnak fel kellett értékeltetni
saját költségén a területet. Amikor hivatalba kerültem, újra elkezdtem az ügyet, mert azóta
nem történt semmi. Akkor azt a választ kaptam, hogy az iratok egyrésze eltű nt,
érdeklő djünk decemberben. A miniszter úrnak írtam levelet. Már 2005-ben is
térítésmentesen kértük ezt a területet. Jelen pillanatban az összeg nincs meghatározva.
Biztosítottak arról, hogy a minisztérium a segítségünkre lesz. Kértük, hogy a Nemzeti
Földalap változtassa át térítésmentesre.
Iskola költségvetése: a pedagógusoknak a
végkielégítését is ez a sor tartalmazza. Tudtuk, hogy sajnos ebben az évben nem lesz nagy
nyereségünk, ez a következő évben adódik majd.
Lukesné Csábi Ágnes: Az iskola költségvetése tartalmazza a 4 fő felmentését, végkielégítését,
és járulékokat, ez közel 10MFt. Köztisztasági rendeletrő l: december 15-én döntött a testület
3 ajánlatból a legkedvező bbet választotta. A rendelet törvényességét a felettes szerv dönti el,
a Kormányhivatal gyakorolja. A testületnek joga van arra, hogy egy rendeletben
kedvezményeket, mentességeket állapítson meg.
2) Mű velő dési Ház és Könyvtár átszervezése
a.) Nemzeti Erő forrás Minisztérium Közmű velő dési Fő osztálya a 102210-2/2011. sz. vélemény
ismertetése
Tóth Tibor: Meg kellett kérni a Nemzeti Erő forrás Minisztériumától a véleményt, a
vélemény számunkra kedvező . Hozzájárul az átszervezéshez. Módosítani kell a
közmű velő dési rendeletet.
Rajkó Gábor: A PEB tárgyalta. Ezt már januárban eldöntöttük az átszervezést. Az
állásfoglalás megérkezett, elfogadásra javasoljuk.
Lukesné Csábi Ágnes: Ahhoz, hogy a végleges döntéseket meg tudja hozni a testület, kellett a
szakvélemény. Ők is javasolják, hogy ez az átszervezés megtörténjen.
Tóth Tibor:Az ÖHIE kézséggel hozzájárul ahhoz, hogy egy másik helységbe helyezzük át. A
könyvtárból megmenthető könyveket vissza tudjuk szállítani eredeti helyére.
Lukesné Csábi Ágnes: Az ÖHIE vezető kérte a nyitva tartás változtatását.
Bobál István: A minisztérium levelébő l azt olvasom, hogy akkor ért egyet, ha nem csökken
az addig elért színvonal és nem csökken az e munkát végző szakemberek száma. Ha
létszámot csökkentünk a mű v.házban, nem lesz összhangban az intézkedésünk ezzel a
levéllel.
Tóth Tibor: Közöltük a minisztériummal a döntésünket. Nem csökken a létszám, mert
ugyanaz a személy látja el a feladatot idáig mű v.ház igazgatóként, most pedig a
polgármesteri hivatal alkalmazottjaként látja el. Semmi változás nem történt ebben.

Bobál István: A létszám csökken. A levél szerint akkor tudják támogatni, ha nem csökken.
Tóth Tibor: Bobál úr volt az, aki a könyvtárat méltatlan körülmények közé helyezte át. Ezzel
a létszámmal is meg fogjuk oldani, hogy az emberek el tudjanak ide jönni és a megmentett
könyveket visszatesszük a nagyterembe.
Lukesné Csábi Ágnes: A szakemberrel többször egyeztettem. A rendelet szerint biztosítani
kell felső fokú közmű velő dési szakembert, ezzel eleget teszünk. Vannak Hévízgyörkön, akik
bérpótló juttatásban részesülnek és érettségivel, fő iskolával rendelkeznek, lehet kérni a
kiközvetítésüket adminisztrátornak. Ezt ugyanúgy el lehet fogadni szakembernek.
Rajkó Gábor: A könyvtárat havonta 5-6 ember használja a kimutatás szerint, kb 30 db
könyv kerül kölcsönzésre. Ezt egy ember meg tudja oldani, ha a könyvtár vissza kerül a
mű velő dési házba.
Tóth Tibor:Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
20/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megismerte a Nemzeti Erő forrás
Minisztérium Közmű velő dési Fő osztálya 102210-2/2011. sz. levelében foglalt szakmai
véleményt, és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő : azonnal
b.) Közmű velő dési rendelet módosítása

Tóth Tibor:Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk község Önkormányzata Képviselő -testületének

6/2011. (III.30.) sz. rendelete
Az önkormányzat közmű velő dési feladatairól, a helyi közmű velő dési tevékenység
támogatásáról szóló 12/2001. (XI.28.) számú rendelet módosítása.
1.§.
A rendelet 8.§.(1), (2), (3) bekezdés törlésre kerül, és helyére az alábbi rendelkezés lép:

(1.) Az Önkormányzat a Tv. 78.§.(1),(2).bek-nek megfelelő en foglalt feladatainak ellátása
érdekében mű velő dési intézményeket tart fenn, közösségi színteret biztosít.
(2.) A (2.) bek-ben megjelölt „Közösségi színtér” szakmailag önálló. A gazdálkodással
kapcsolatos feladataikat a Hévízgyörk Községi Polgármesteri Hivatal látja el.
A közmű velő dési szakember a következő évre vonatkozó költségvetési elképzeléseiket
folyó év november 20-ig nyújtja be a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy az a következő évi
költségvetési koncepcióba be tudja építeni.
2.§.
A rendelet 10.§.(2), (3) bekezdés törlésre kerül, és helyére az alábbi rendelkezés lép:
(2.) Az önkormányzat a Közösségi színtér törvényességi ellenő rzését, gazdálkodási
felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Gazdálkodási Irodáján keresztül a jegyző látja

el.
(3.) Az önkormányzat a Közösségi színtér szakmai ellenő rzését a Képviselő -testület
beszámoltatás és szakértő i véleménye alapján látja el.
3.§.

A rendelet 11.§.(1), (2) bekezdés törlésre kerül, és helyére az alábbi rendelkezés lép:

(1.) Az önkormányzat a 8.§-ban meghatározott feladatok és a Közösségi színtér
fenntartásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket teljes mértékben biztosítja.
4.§.
A rendelet 12.§.(1), bekezdés törlésre kerül, illetve az alábbiakra változik:

(1) Az önkormányzat a törvény és az e rendeletben megfogalmazott közmű velő dési
feladatok ellátáshoz szükséges - jogszabályban meghatározott végzettségű és
szakképzettségű - kellő számú szakember foglalkoztatását biztosítja: 1 fő felső fokú
végzettségű közalkalmazott
5.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetésérő l a jegyző gondoskodik.
Hévízgyörk, 2011. március 29.
Tóth Tibor
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

c.) Mű velő dési ház és Könyvtár Alapító Okiratának megszüntetése
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazatta és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
21/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy Mű velő dési Ház
és Könyvtár Alapító Okiratát átszervezés miatt, 2011. április 1-vel megszünteti A
megszű ntető okirat a határozati javaslat mellékletét képezi.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü. ea.
Határidő : azonnal

d.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
22/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő -testülete az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Alapító Okiratát a mellékeltek szerint módosítja.
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a Mű velő dési Ház és Könyvtár mint önálló
költségvetési szerv megszünése miatt az alábbiak szerint módosítja.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratába felvételre kerültek az alábbi szakfeladatok:
900200
Elő adó-mű vészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások

910501
Közmű velő dési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közmű velő dési intézmények, közösségi színterek mű ködtetése
Valamint a 13. pontban a hivatalhoz rendelt önállóan mű ködő költségvetési szervek közül
kikerült a Mű velő dési Ház és Könyvtár 2192 Hévízgyörk Kossuth L. u. 19.
Az alapító okirat egyéb módosításaira a 2008 évi CV. törvény 2010.augusztus 15-ei
hatályon kívül helyezése miatt került sor, a módosítások az Hévízgyörk Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítása mellékletben szerepelnek.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü. ea.
Határidő : azonnal

e.) Hévízgyörk Közösségi Színterének használati szabályzatának jóváhagyása
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
23/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a Hévízgyörk Közösségi Színterének
használati szabályzatát megtárgyalta, és elfogadta. Felkéri a mű velő désszervező t, hogy a
szabályzatot a civilszervezetek vezető i részére küldje meg.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gedei Tiborné Mű velő désszervező .
Határidő : azonnal
3.) Mű velő dési Ház létszámcsökkentési határozat módosítása

Tóth Tibor: -ismerteti az elő terjesztést.Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen és 1 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
24/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a 11/2011. (I.18.)
sz. képviselő -testületi határozatban , a Mű velő dési Ház és Könyvtár 2011. április 1-vel
elrendelt létszámcsökkentést 2011. június 1-re módosítja. Az 1 fő közalkalmazott – az
óvodavezető kérelme alapján - 2011. június 1-vel áthelyezésre kerül a napközi otthonos
óvodába. A képviselő -testület felkéri a mű velő dési ház vezető jét és az óvodavezető t a
szükséges munkáltatói intézkedések meghozatalára.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gedei Tiborné mű velő désszervező
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
Határidő : azonnal
4.) Mikus György bérleti szerző dés felülvizsgálata

Tóth Tibor: Mikus György 13 éve a mű velő dési ház egyik helyiségét bérli. Mindig meg
voltunk elégedve, a szerző dése lejárt, kéri, hogy a szerző dést további 5 évre hosszabbítsuk
meg. Ennek akadálya nincs.
Rajkó Gábor: A PEB tárgyalta, a többség támogatta a további szerző dés meghosszabbítását.
Fercsik Tibor: A PEB ülésen javasoltam, hogy mivel bevétel származik az önkormányzatnak,
hirdessük meg, és ha van több jelentkező , a kedvező bb ajánlatot fogadjuk el.
Bobál István: Az elő ző testület is meg volt elégedve a bérlő vel, hisz módosítottuk a
szerző dését, mert nevet változtatott. Szerző dése most lejár, javasolom, hogy adjuk meg a
lehető séget más hévízgyörki vállalkozóknak, és lehet, hogy jobb ajánlatot tesznek.
Tóth Tibor: Ismerjük a környezetet, tudjuk, hogy aki ilyenben gondolkodott, már rég
megoldotta. A bérlő vel semmi problémánk nem volt, nagymértékben támogatja a
hévízgyörki közösségeket.
Rajkó Gábor: Választás után kértem a lejáró szerző déseket a jegyző tő l, és azokra
készüljünk fel. A munkatervbe is belevettük Mikus György szerző désének tárgyalását. Úgy
gondolom, akit érdekelt volna, megkereste volna az önkormányzatot. A szórakozóhelyek díja
sokkal kevesebb más településeken, mint, amit mi a Mikustól kapunk. Rendszeresen fizeti a
bérleti díjakat, nem volt vele probléma.
Szovics Mihály: Megerő sítem Rajkó Gábor véleményét. Korrekt árat fizet a Mikus György.
Szponzorként pozitív hozzáállása van.
Fercsik Tibor: Nincs problémám a jelenlegi bérlő vel. Módosító javaslatom van.
Dr. Sápi Attila: Nem emlékszem, hogy elő ző alkalommal is több embernek volt lehető ség
adva.
Fercsik Tibor: Meg volt hirdetve.
Tóth Tibor: Módosító indítvány van, aki Fercsik Tibor javaslatával egyetért, kézfeltartással
jelezze.

A Képviselő -testület 2 igen és 5 nem szavazattal nem fogadja el Fercsik Tibor módosító
indítványát.
Tóth Tibor:Aki egyetért az eredeti elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen és 2 nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
25/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a SUKI-M
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelő sségű Társaság (képviseli: Mikus György)
kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Hévizgyörki Mű velő dési Házban üzemelő büfé
bérleti szerző dését 5 évvel meghosszabbítja. A bérleti szerző dés idő tartama: 2011. május
1-tő l 2016. április 30-ig szól. A bérleti díj a szerző dés hatálya alatt minden év január 1-én
a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik. A szolgáltatási díj (rezsi költség)
minden évben január 1-én 15 %-al emelkedik. A képviselő -testület felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerző dés aláírására.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal

5.) Köztisztviselő k cafetéria kérelme
Tóth Tibor: Amikor elvontuk a köztisztviselő ktő l a cafetéria juttatást, tudtuk, hogy nekik a
törvény elő írja. Az akkori döntésünket szolidaritás céljából hoztuk így. A dolgozók
állásfoglalást kértek, a törvény szerint ez jár. Amennyiben a köztisztviselő k ezzel nem

értenek egyet, akkor mindenkinek joga és lehető sége van, hogy bírósági úton megtámadja a
testület ezen döntését. Van egy javaslat, hogy ezt a határozatot vonjuk vissza, és
kinyilvánítjuk, hogy a törvény szerint jár, de fizetni csak akkor tudunk, ha az
önkormányzatnak lesz pluszbevétele.
Rajkó Gábor:PEB tárgyalta, javasolja, hogy térjünk vissza az I.félévi költségvetési
beszámolónál. A PEB ülésen elhangzott, nem sértünk törvényt, ha dec.28-án fogjuk kifizetni.
Amennyiben az önkormányzat pénzhez jut, és ki tudjuk fizetni, abban a pillanatban fel
fogom tenni a kezemet.
Fercsik Tibor: Ezt a problémát csak elodázni tudjuk, mert ha bírósághoz fordulnak, ki kell
fizetni.
Tóth Tibor:Aki egyetért azzal, hogy amikor az önkormányzat anyagi lehető ségei lehető vé
teszik, akkor a cafetéria-juttatásra visszatérjünk, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
26/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata
alapján úgy döntött, hogy elismeri, hogy a Köztisztviselő i Törvény alapján megilleti a
köztisztviselő ket a cafetéria keret. Az első félévi beszámolóval egyidejű leg térjenek vissza a
cafetéria juttatás kifizetésének lehető ségére. Amikor az önkormányzatnak plusz bevétele
lesz, akkor a cafetéria a köztisztviselő k részére kifizetésre kerüljön.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd. vez.
Határidő : azonnal

6.) 2011. évi Belső Ellenő rzési Terv módosítása
Tóth Tibor: A belső ellenő rzési feladatainkat a kistérségi együttmű ködés keretében látjuk
el. Tervet kellett készítenünk, de januárban a tanács úgy döntött, hogy szű kíti az
ellenő rzési számokat, az önkormányzatoknak nem kell ehhez hozzájárulni, hanem csak a
normatívából fogjuk végrehajtani. Egy feladatot el kell hagynunk az ellenő rzéssel
kapcsolatosan.
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozza:
27/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a 2011. évi belső
ellenő rzési tervet az alábbiak szerint módosítja (csökkenti):
„Az étkeztetési térítési díjak beszedési-, nyilvántartási- és elszámolási rendje tárgyában
végzett vizsgálat utóellenő rzése” c. ellenő rzés 2011-ben elmarad. A belső ellenő rzési
feladathoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás összege 70.305,- Ft-tal csökken.
A képviselő -testület felkéri a jegyző t, hogy a testület döntésérő l értesítse a munkaszervezet
vezető jét.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd. vez.
Határidő : azonnal

7.) Anyakönyvi rendelet módosítása
Rajkó Gábor:Elő ző ülésen tárgyaltuk a rendeletet, utána volt egy esküvő , az eskető felhívta
a figyelmemet arra, hogy mivel a környező településeken mindenhol kérnek összeget a
házasságkötő terem használatáért. Ha mi nem kérünk érte, akkor sokan átjönnek
Hévízgyörkre takarékossági szempontból. Ennek kiküszöbölésére lenne módosító javaslat,
hogy amennyiben egyik fél sem állandó hévízgyörki lakos, és úgy jönnek ide házasságot
kötni, abban az esetben 20eFt bérleti díjat fizessenek az önkormányzat részére.
Tóth Tibor:Aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2011. (III.30.)sz. RENDELETE
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2011. (II.12.) sz. rendelet módosítása

1.§
A rendelet melléklete az alábbiakra változik:
Házasságkötő terem bérleti díja:

20.000,- Ft/alkalom

2.§
A hévízgyörki állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező házasuló felek
mentességet kapnak a terembérleti díj fizetése alól.
3.§
Jelen rendelet 2011. március 30-án lép hatályba. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos
módon történik.
Tóth Tibor sk. polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk. jegyző

8.) Óvoda nyári nyitva tartása
Rajkó Gábor: Több szülő megkeresett, hogy az óvoda nyáron ne legyen 5 hétre bezárva. Az
intézményvezető hajlott arra, hogy kevesebb ideig legyenek bezárva. A PEB javasolja, hogy
az óvodában 3 hét legyen a szünet.
Tóth Tibor: Megtárgyaltuk az óvodavezető vel. A nyári nagytakarításokat is akkor rövidebb
ideig kell megoldani. A szabadságot is ki kell adni a dolgozóknak.
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal , egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
28/2011. (III.29.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Napközi
otthonos Óvoda Szervezeti és Mű ködési Szabályzatát úgy módosítja, hogy az 5 hét szünetet,
3 hétre módosítja. A képviselő -testület felkéri az óvodavezető t a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
Határidő : azonnal

9.) Egyebek
Bazan Tibor: Helyreigazítást szeretnék tenni, a februári ülésünkön azt állítottam, hogy az
egyik intézményvezető 1.800eFt nyelvpótlékot vett fel, nem szándékosan, de nem jó számot
mondtam, 180eFt nyelvpótlékot vett fel.
Rajkó Gábor: A Hévízgyörki iskolás lánycsapat sakkban az országos döntőbe jutott,
Szombathelyen fognak szerepelni.
Tóth Tibor: A PEB ülésen arról is döntöttünk, hogy a polgármesteri keretből a 21eFt-ot, a 3
nevezési díjat, az önkormányzat ki fogja fizetni.
Dr. Sápi Attila: Hévízgyörk történetéről szóló riméknek a szerzőjének a pénzügyi díjazásával
nem volt tisztában. A riméknek a díjazására annak idején 632eFt-ot szavazott meg a testület.
Hogyan lehet az, hogy az önkormányzat kb. 910eFt-ot fizetett ki. Ha a szerző nem készül el
időben, kötbért köteles fizetni, ehelyett egy személyes megbeszélés keretében az előző
polgármester úrral kiegészítette a szerződést, ahelyett hogy kötbér kifizetésére kötelezte volna
a megbízási szerződés szerint a szerzőt, ehelyett felemelte az ő díjazását 730eFt-ra, és
költségeit is az önkormányzat vállalta. Egy megbízási szerződés módosításához a testület
döntése szükséges. Ez törvényes volt, vagy törvénytelen.
Bobál István: Meg kell nézni a szerződést, és hogy mi van abban a kifizetésben. Ha tiszta
lesz a kép és a kérdés, akkor tiszta lesz a válasz.
Tóth Tibor: Testületi határozat született, 2009.jan.27-én, amelyben úgy döntöttek, hogy az
önkormányzat 632eFt-ot biztosít a munka díjazására. A szerződést megkötötték, majd
időközben a szerződést az akkori polgármester és Fercsik Mihály testületi felhatalmazás
nélkül módosította úgy, hogy a szerződés szerinti határidőre nem készült el az anyag, a
határidőt kitolták, a szöveg mennyiségét megemelték és 100eFt-tal felemelték a díjat.
Törvénytelen volt.
Bobál István: Szakértői véleményt kértem be, azért volt határidő csúszás, mert szélesebb időt
ölelt fel, és a szerződés szerinti mennyiség megkétszereződött. Elővettem a Dombóvári Antal
könyvét, melyet az előző testület rendelt meg, megnéztem mekkora terjedelmű, erre a könyvre
5 évvel korábban ugyanennyit fizettek ki, mint most 5 évvel később a jelenlegi szerzőnek.
Kértem a jegyzőnőtől a szerződést, amit Dombóvári Antallal kötöttek, és nem találtuk meg a
szerződést és a határozatot. Az én általam kötött szerződésért teljes körűen vállalom a
felelősségemet.
Tóth Tibor: A Dombóvári Antallal kötött szerződés határozata az irattárban megtalálható, és
a kézirat is megtalálható. Önnek nem volt joga és felhatalmazása, hogy a szerződést
megváltoztassa. A szerződést közösen nem tartották be, közösen módosították, ennek az lett
az eredménye, hogy 908eFt-ba került. Ön politikai felelősséggel tartozik, mert a testület
határozatát nem tartotta be.
Bobál István: A döntés teljesen törvényes és szabályos volt, meg volt a jogalapja, hogy a
szerződést módosítottuk.
Lukesné Csábi Ágnes: Több ülésen is felmerült ez a téma. A jegyzőnek van olyan joga, hogy
15 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésre. El fogom küldeni a képviselőknek az összes
ezzel kapcsolatos ügyiratot. Mind a Dombóvári Antal, mind pedig Fercsik Mihály ügyében
születtek testületi határozatok, illetve született megbízási szerződés. Fercsik Mihály
szerződése kapcsán volt egy szerződés módosítás, mely nem került a testület elé. Ki fogom
küldeni írásban.
Tóth Tibor: Van ezen kívül más határozat?

Lukesné Csábi Ágnes: Nincs. A 632eFt-ról van testületi határozat, a szerződés módosításáról
nincs.
Szovics Mihály: Dombóvári Antalnak is van köze Hévízgyörkhöz, a könyvírásban is
szakember volt. Mi alapon minősítette a könyvet?
Bobál István: Nem volt lektori vélemény a Dombóvári könyvhöz. Azt mondtam, hogy ez a
könyv nem rossz, bekerül a könyvtárba, egy részidőszakot ölel fel a falu történetéből, ezért
készítsünk egy olyat, ami teljes időszakot felölel. Ez volt az oka, hogy készítettünk egy ilyen
könyvet. A környező településeknek több kiadványa van. Azt a könyvet is ki lehetett volna
adni, nem történt meg a kiadása, véleményezése, ezért mi azt gondoltuk, készítettünk teljes
körű kiadmány Hévízgyörkről.
Dr. Sápi Attila: Miért pont 1990. volt a vége az időszaknak?
Bobál István: 1990-től új időszak van, az új generációk megíratják.
Tóth Tibor: A Fercsik által készített könyvben egy az egyben bekerült a Dombóvári anyaga,
az összes többi a Bobál Istvánról és családjáról és Fercsik Mihályról és családjáról szól. Nem
Hévízgyörk történetéről szól.
Bobál István: Döntse el a testület, melyiket adja ki.
Szovics Mihály: Választ nem kaptam, ki bírálta el, hogy ennek a megfelelősége igen vagy
nem.
Bobál István: Elmondtam, nem volt hozzá szerző és az akkori testület nem kért hozzá
véleményt.
Szovics Mihály: Egyszemélyben döntött, hogy meg legyen semmisítve az a könyv. Nem volt
jogalapja a nem megfelelőségnek alátámasztására.
Bobál István: Az akkori testület miért nem adta ki?
Tóth Tibor: Az ÖHE képviselők közül egy személyt nem tudtuk meggyőzni 2002-ben, ezért
nem tudtuk kiadni.
Bobál István: Az ÖHE-ből csak 4 képviselő volt, meg volt a többség.
Szovics Mihály: Megkérdeztük Bobál Istvánt, hogy a sátrat mennyiért adja kölcsön az
egyesület az önkormányzatnak, Galgahévíznek is kölcsön lett adva, lett-e érte pénz kérve.
Bobál István: Nem az önkormányzatnak adta. Az egyesület vezetőségének ez volt a döntése,
hogy 50eFt.
Szovics Mihály: A katolikus egyháznak lett kölcsönadva, a györki közmunkások építették fel.
Bobál István: Úgy gondoltam, hogy segíteni kell a szomszéd településen, ami egy megyében
egyedülálló.
Tóth Tibor: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
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