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Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 29-én 

megtartott  rendes  nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház Házasságkötő terem  

helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester 

  Bazan Tibor 

  Rajkó Gábor 

  Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

 

 
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 
fő bő l 5 fő  megjelent. 1 fő  jelezte távolmaradását, 1 fő  nem jelezte. A mai ülés 
jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Szovics Mihály és Rajkó Gábor képviselő ket. 
Tóth Tibor: Ismertetem a napirendi pontokat. Javaslom, hogy módosítsunk a napirendi 
pontokon az alábbiak szerint: 
Javaslom, hogy a „Szolgáltatási szerző dés települési szilárd hulladékgyű jtési, - szállítási 
közszolgáltatásra” c. napirendi pontot halasszuk el a következő  ülésre. 
Javaslom, hogy a 4.sz. napirendi pontként tárgyaljuk meg az „Aszód Városi Rendelő intézet további 
mű ködtetéséhez hozzájárulás” c. napirendi pontot. 
Javaslom, hogy a 7. napirendi pont legyen az Optimal-GB kft. megbízási szerző dés jóváhagyása. 
Ezekkel a módosításokkal a következő képpen alakulnak a napirendi pontok: 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
 

2.) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérő l 
  Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 

3.)Hévízgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetését tartalmazó 3/2011.(II.12) sz. és az azt 

módosító11/2011.(IX.28) rendelet módosításáról 
  Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
4,) Aszód városi szakorvosi rendelő intézet további mű ködtetéséhez hozzájárulás 
  Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
5.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 
  Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
6.) 2012. évi belső  ellenő rzési terv 
  Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
7.) Optimal-GB Kf.t. megbízási szerző dés jóváhagyása 
Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
8) Egyebek 
 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze 

 
A képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 



 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
Tóth Tibor: A mai napon sikeres mű szaki átadás keretében átvettük az általános iskola 
akadálymentesítési korszerű sítést. Hulladékgazdálkodási társulás közgyű lést tartott, ¾ éves 
beszámoló és a 2012. évi koncepció volt a téma. 30MFt támogatás jár a befogadó 
önkormányzatoknak.  Kistérségi társulási ülésen szintén a ¾ éves beszámolóról volt szó, és a 2012. 
és költségvetésrő l. Foglalkoztunk az aszódi sztk ügyével is. A Szívügy Alapítvány szervezi a 
rendezvényeket az sztk megsegítésére. A mű ködés kiegészítésére szolgál az az elképzelés, amit 
vázolni fogunk. A cégnek havi 3MFt bevételkiesése hiányzik, abból adódik, hogy a 
teljesítményvolumen korlátot nem veszik figyelembe, minden jelentkező  beteget ellátnak az aszódi 
vonzáskörzetbő l. A kistérségi ülésen arra jutottunk, hogy kérünk minden önkormányzatot, hogy az 
sztk mű ködni tudjon, hogy legalább 2012-ben 80Ft/lakos összeget ajánljon fel havonta.  
 
2.) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérő l 

TóthTibor: A tervet szinte 100 % pontossággal tudtuk teljesíteni. 

Rajkó Gábor: A PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

anyagilag biztonságban van a 2011.éves működésünk. 

Gólyáné Dudás Edit: - Részletesen ismerteti az előterjesztést.- 
Tóth Tibor: Falugyű lésen is megfogalmaztam, amikor a költségvetést beterjesztettük, nem 
gondoltuk volna, hogy ilyen sikeresek leszünk. Az önkormányzat vállát 3 nagy teher nyomta 
ebben az évben: a 600MFt-os hosszúlejáratú hitel, a 64MFt-os rövidlejáratú hitel, a 60MFt-
os költségvetési hiány. A bankkal folytatott tárgyalások során a bank méltányolta, hogy 
60MFt-os hiánycsökkentést azonnal végrehajtottunk. A belső  gazdálkodásunk már ebben az 
évben egyensúlyba került. Ha nem volnának ezek a hitelek, egyensúlyban lennénk. A 
kötvénybő l volt még 130MFt-unk, errő l a kötvénynek a tő ketörlesztését tudjuk fizetni. A 
rövidlejáratú hitel fizetése szintén biztosított, mert a költségvetés tartalmazza azokat a 
bevételi forrásokat, 1,3MFt havi törlesztéssel fogjuk fizetni.  15MFt-os kamatos 
kigazdálkodtunk. A kötvényen felül jövő re is még 31MFt-ot fizetünk. Az óvadéki számláról 
2014.év elejéig tudjuk a kötvény visszafizetését finanszírozni. Csak úgy tudjuk fenntartani, 
ha a jövő  évi költségvetési koncepciót is szigorú intézkedések mellett hajtjuk végre. 
Csütörtökön volt intézményvezető i értekezlet, közöltük, hogy az elkövetkezendő  évben is 
fű tünk, világítunk, takarítunk, csak a legszükségesebb kiadásokat eszközöljük.  
Bazan Tibor: Következetesen gazdálkodtunk, amit elterveztünk 2010. októberétő l, azt 
hajtjuk végre következetesen, néha a civil szervezetek és a lakosság számára negatív 
döntésként, de belátták a lakók is, dolgozók is, civil szervezetek is, hogy sajnos nehéz 
gazdasági helyzetben van az önkormányzat. A koncepcióban is ugyanaz a következetesség 
van.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával,  kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
101/2011.(XI.29.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedévi teljesítésérő l szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Hévízgyörk  Önkormányzat Képviselő -testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított – 
1992.évi XXXVIII.tv.79.§ (1.) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának 
háromnegyedévi helyzetérő l szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 
2011.évi költségvetési elő irányzatainak első  félévi alakulása 

 
1. A képviselő -testület az önkormányzat 2011.évi költségvetési elő irányzatainak háromnegyedélévi 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:  



eFt 
Elő irányzat 
megnevezése 

Eredeti 
elő irányzat 

Módosított 
elő irányzat 

2011.háromnegyed 
évi teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Kiadások 
fő összege 

330430 
 

496651 391019 
 

79 % 

Bevételek 
fő összege 

330430 
 

496651 
 

491542 99 % 

 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei: 

- eredeti elő irányzatait, 
- a módosított elő irányzatokat, 
- a háromnegyedélévi teljesítést, valamint 
- a teljesülés alakulását 

az 1.sz.melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.  Feladatonként a 3.sz.melléklet 
taglalja. 
Az Önkormányzat bevételi elő irányzatainak háromnegyedévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

eFt 
Elő irányzat megnevezése Eredeti 

elő irányzat 
Módosított 
elő irányzat 

2011.háromn.évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Közhat. és int.mű k.bevételek 39265 43913 25857 59% 
Önk.sajátos  mű ködési bev. 148411 148473 114766 77% 
Támogatások 91956 105731 83791 79% 
Támogatás ért. Felhalm. Bev. 5500  15703 15703 100% 
Támogatás ért. Bev. 8050 13588 12492 92% 
Elő ző  évi ktgvetési kig.visszat.   2786  
Támogat. Kölcs. Visszatérülése 200 200 65 3% 
Véglegesen átvett pénzeszk. 199 639 759 119% 
Önk. Sajátos felhalm. Bev. 36849 36849   
Hitelfelvétel államházt. Kív. 0 0 103768 0 
pénzforg.nélk.bev. 0 131555 131555 100% 

 
 
3.Az önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásai: 

- eredeti elő irányzatait, 
- a módosított elő irányzatokat, 
-háromnegyedévi  teljesítést, valamint 
- a teljesülés alakulását 

a 3.sz. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 
 
4. Az önkormányzat mű ködési, fenntartási kiadási elő irányzatainak 2011. háromnegyedévi 
teljesítését a képviselő -testület a következő k szerint hagyja jóvá: 
 

eFt 
Elő irányzat megnevezése Eredeti 

elő irányzat 
Módosított 
elő irányzat 

2011.első  
félévi teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Működési kiadások össz. 322175 380210 377522 99 % 
Ebbő l:- Személyi  juttatások 135515 139119 100071 72% 
- munkaadókat terh.járulékok 36926 38475 26761 70% 
- dologi  és egyéb folyó 
kiadások. 

105767 110086 70126 64% 

-Ttámogatás, támog. ért. kiad. 3555 3555 2999 84% 
Végleges pénzeszk. átadás 1412 1475 1542 105% 
Társadalom és szocpol. jutt. 8000 15197 12393 82% 
Tám.kölcsönök nyujtása   15  
Hitelek nyújtása, törlesztése 31000 31000 122312 395% 
Belföldi értékpapirok kiadásai  41303 41303 100% 



A Képviselő -testület a mű ködési kiadások alakulását címenkénti, feladatonkénti bontásban, kiemelt 
elő irányzatonként a 4 sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
5. Az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásainak háromnegyedévi teljesítését az alábbiak 
szerint fogadja el: 

eFt 
Elő irányzat megnevezése Eredeti 

elő irányzat 
Módosított 
elő irányzat 

20011.háromnegyedévi 
teljesítés 

Telj.alakulása 
% 

Felhalm.célú pe.átadás 1255 1255 900 72% 
Intézm.beruházási 
kiadások 

 14789 12597  85 % 

 
 

A tartalék összegének alakulása 
 
6. Az önkormányzat képviselő -testülete a tartalék-keret alakulását az alábbiak szerint fogadja el: 

eFt 
Elő irányzat megnevezése Eredeti elő irányzat Módosított elő irányzat 

 
Céltartalék  89384 
Általános tartalék 7000 11013 
 
 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 

3.)Hévízgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetését tartalmazó 3/2011.(II.12) sz. és az 

azt módosító11/2011.(IX.28) rendelet módosításáról 

 

Gólyáné Dudás Edit: - Részletesen ismerteti az előterjesztést.- 

Rajkó Gábor: A PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel,  kézfeltartással jelezze.  

 
A Képviselő -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotja: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének 

 
13/2011.(XI.30.) sz. rendelete 

 
a 3/2011.(II.12.) sz. és az azt módosító ll/2011(IX.28) sz. rendelet  

(Az önkormányzat 2011.évi költségvetésérő l) 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 3/2011.(III.12.)sz. 
költségvetési rendeletét és az azt módosító 11/2011.(IX.28) sz. rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

1.§. 
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő   lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási főösszegét     496.651 ezer Ft-ban 
 b.) bevételi főösszegét     496.651 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 

2.§. 
A költségvetési rendelet 4.§. (1) bekezdés helyébe a következő  lép: 



Intézményi mű ködési bevételek:  43.913 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos mű ködési bevételei:  148.473 ezer Ft 
Támogatások, támogatásértékű  bevételek:  119.759 ezer Ft 
Támogatási kölcsönök visszatérülése:                                                     200 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                36.849 ezer Ft 
Támogatás értékű  felhalmozási bevételek:                                         15.703 ezer Ft 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel:                                                     199 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       131.555 ezer Ft 
 

3.§. 
A költségvetési rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe a következő  lép: 
Működési kiadások elő irányzata összesen :                                                  307.907 ezer Ft 
Ebbő l: 

- személyi jellegű  kiadások  139.119 ezer Ft 
- munkaadókat terhelő  járulékok  38.475 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  110.086 ezer Ft 
- támogatás értékű  mű ködési kiadás    3.555 ezer Ft 
- mű ködési célú  pénzeszköz átadás  1.475 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       15.197 ezer Ft 
 

Az önkormányzat  felhalmozási kiadásai összesen:                                    16.044 ezer Ft 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
            - a beruházások elő irányzata                                                                14.789 ezer Ft 
            - felújítások elő irányzata                                                                           - 
            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    1.255 ezer Ft 
A képviselő -testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                           11.013 ezer Ft 
             - céltartalékát                                                                                      89.384 ezer Ft 
             - kötvény beváltás elő irányzatát                                                         41.303 ezer Ft            
               Egyéb rövid lej. mű k. hitel törlesztés  elő irányzatát                        31.000 ezer Ft- 
ban határozza meg.     
 
                                                                          

4.§ 
(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  
 
 
4.) Elő terjesztés az Aszód városi szakorvosi rendelő intézet további működtetésérő l 
 
Tóth Tibor: Az sztk mű ködéséhez 3MFt hiányzik havonta. Kérték tő lünk, hogy az 
önkormányzatok 80.-Ft/lakos összegben finanszírozzuk meg 2012-re. 2013-tól az állam 
átveszi ezt a feladatot. Havonta 246eFt lenne. Nem tudjuk, hogy ez meddig érvényes. 
Rajkó Gábor: PEB ülésen tárgyaltunk, az intézményvezető k mondták, hogy minden 
dolgozótól elvontuk a pénzt ebben az évben, hogy talpon tudjunk maradni. Az aszódi 
intézményben az összes dolgozó vállalkozásban végzi a tevékenységét. Nekik is el kellene 
gondolkodni. Ha a hévízgyörki emberektő l elvontuk a támogatást, én nem fogom támogatni 
az aszódi vállalkozókat, még ha orvosok is.  
Bazan Tibor: Az elmúlt ülésen való hozzászólásom az aszódi testületi ülés egyik napirendi 
pontja volt. Az intézmény Aszód városé, az üzemeltetést vállalkozásban végzi egy cég. 
Aszódnak 2007-ben lehető sége lett volna, hogy a megyei önkormányzatnak átadja az sztk-
t, ugyanis ez megyei kötelező  feladat. Aszód úgy döntött 2007-ben, hogy nem adja át, 
hanem inkább vállalkozókra bízza. Ha most a megyei önkormányzat mű ködtetné, 2012-tő l 
az állam átvenné. Aszódnak 2010-ben a választások után, ha már akkor is látszott, hogy a 
teljesítményvolumen-korlát miatt nehezen fog menni, vissza lehetett volna adni 



2010.október után 6 hónapon belül. Ha a vállalkozó nem tudja tovább mű ködtetni, 
Aszódnak kell, hogy mű ködtesse. Aszód is nehéz helyzetben van, de a mostani kormány 
ellen mindig van aláírás-gyű jtés. Javasolom, kérdezzük meg, mibő l adódik a hiány. Ha 
olyan feladatot is ellátnak, amire nincs szerző désük, az nem a mi felelő sségünk. Az 
egészségügyi ellátásban Hévízgyörk önkormányzatnak 5 kötelező  feladata van, a járóbeteg-
szakrendelés nem tartozik ezek közé.  Azt halljuk, csak a kötelező  feladatokra 
koncentráljunk. A járóbeteg-szakrendelés Aszód városnak kötelező  feladat lesz, ha a 
vállalkozó nem viszi tovább. Mi elő ször lássuk el kötelező  feladatainkat, és ha a 
költségvetés úgy fog alakulni, nem zárkózunk el, de csak úgy, ha megalapozott döntést 
tudunk hozni, ha látjuk, pontosan mibő l adódik a hiány.  
Tóth Tibor: Ebbe a dologba nem kell belekeverni kormánypolitikát. Akarjuk-e, hogy a 
hévízgyörki betegeknek ne kelljen máshova menni. Ennyi bevételi forrással nem tudja 
ellátni ezt a feladatot. Ma a Medcenter képviselő je, a Bodó Zsolt fő orvos úr és a vérellátó 
vezető je minden önkormányzatot felkerestek, tárgyaltak nálunk is. A Medcenter és a 
dolgozók nagy része továbbra is közalkalmazotti státuszban vannak, és elmondták, hogy ott 
is évek óta nincs jutalom, cafetéria, ő ket ugyanúgy sújtja a dolog, mint a mi dolgozóinkat. 
Ők is megszorítások között vannak meg. Kérdeztem én is, hogy ha ennyi hiányzik, hogyan 
oldották meg a dolgot, elmondták, hogy a nyereséges tevékenységbő l pótolták ki ezt az 
aszódi sztk-t. Tovább nem tudják finanszírozni. 2010-ben a Medcenter és a fő orvos kérte 
az OEP-et, hogy a hiányzó összeget finanszírozzák, ami abból adódott, hogy nem vették 
figyelembe a teljesítményvolumen-korlátot. Azért tudtak odáig is létezni, mert vásároltak 
teljesítményvolumen-korlátot, 15 %-ot, de utána azt is elvonták. A mai napig az OEP-tő l 
választ nem kaptak. A polgármesterek is aláírták ezt a levelet. 2012-ben az egészségügyi 
törvény változni fog. Ott sem azért van hiány,  mert elpazarolják a pénzt. Ott nem 
mű ködnek vállalkozások, a természetgyógyászat az oep-en keresztül mű ködik. Most fog 
indulni egy kardiológiai magánrendelés, ezt vállalkozó fogja csinálni, a bevétel 60-40%-os 
arányában a rendelő intézeté lesz a 40%-a. Iklad, Domony, Galgahévíz elvállalja, ő k 
jelezték, hogy betervezik a 2012.évi költségvetésbe. Amíg a törvény meg nem születik, 
nekem kötelességem volna azt támogatni, hogy támogassuk anyagilag ezt a kezdeményezést. 
Bazan Tibor:  Nem tudok arról, hogy az aszódi szakrendelő  megszű nne. Az egyeztetésen én 
is szívesen részt vettem volna. Mire lesz fordítva ez a pénz? Aszód város polgármestere 
elő ször azt mondta, hogy mű ködésre lesz fordítva, utána azt, hogy ez fenntartásra is fog 
fordítódni. Az épület Aszód város vagyonát képezi. 20 évig nem tett az ügyben semmit.   Mi 
hogyan fogjuk támogatni a vállalkozót, úgy tudom, hogy a Medcenter már vagyonkezelő  is. 
Nem látom, hogy csak mű ködésre, rossz gépek cseréjére fog menni.  
Tóth Tibor: Csak a mű ködésre kell a pénz, a mű ködéshez kellenek új gépek, diagnosztikai 
berendezések. Zajlanak a Szívünk Ügye Alapítvány rendezésében rendezvények, azok a 
pénzek is mű ködésre mennek. A két rendezvénynek a bevétele 700eFt volt, ebbő l már 
megrendeltek 19 padot.  
Dr. Sápi Attila: Ha nem kapja meg a támogatást, veszélybe kerül a mű ködése?  
Tóth Tibor: Ha legalább az önkormányzatok ¾ része támogatja, akkor nem mondja fel a 
Medcenter a szolgáltatást.  
Bazan Tibor:  Ellentmondás van az aszódi testület és a polgármester úr, amit elmondott. Ha 
több mint fele támogatja, akkor végzi a szolgáltatást.  
Tóth Tibor: Pénteken érkezett a telefonos felkérés. Aszód első nek elfogadta ezt a határozatot. 
Megmondtam, amit szerdán a kistérségi ülésen eldöntöttünk, nem térünk el.  
Rajkó Gábor: Ha az aszódi önkormányzat már tárgyalt errő l, akkor sikeresebb lett volna, ha 
a PEB ülésre eljön a képviselő  és a fő orvos úr, és feltettük volna neki kérdéseinket. Ők egy 
vállalkozók, több nyereséget szeretnének a vállalkozásba és van egy lehető ség, hogy pénzt 
kérjenek vállalkozásukra. Ez az anyag most lett elénk téve, ha elbeszélgettünk volna velük, 
lehet, hogy tisztáztunk volna dolgokat. Ez gyors döntés. 
Tóth Tibor: A mai tárgyalásnak én sem tudtam a témáját.  
Rajkó Gábor: 2 hét telt el, ha pénzt akar kérni, idő ben elkezdi. 
Tóth Tibor: A testületi ülésük most volt csütörtökön. Nem Aszód akar pénzt kérni tő lünk. A 
kistérség elnöke közölte velünk, hogy készített a saját testületének egy elő terjesztést, ezt 



tárgyalta meg velünk, térségi polgármesterekkel. Aszód vállalja, bíznak abban, hogy a többi 
önkormányzat is vállalja, hogy ne kelljen máshova menni a betegeknek. Ha a pénzt nem 
kapják meg, a Medcenter eláll a szerző déstő l, itt maradunk ellátás nélkül  
Bazan Tibor: Ha nem Aszód kéri a pénzt, szerencsésebb lett volna, ha a Medcenter és az ott 
dolgozók írnak nekünk levelet. Miért van itt, mi közünk Aszód város elő terjesztéséhez és 
határozatához? 
Tóth Tibor: Azért, hogy hasonló határozatot hozzunk. A kistérség polgármesterei úgy 
döntöttek szerdán, hogy egységes határozat formájában lépünk fel.  
Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával,  kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 3 igen szavazattal,  1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
102/2011.(XI.29.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
1) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta Aszód város 

rendelő intézet további mű ködtetésérő l szóló elő terjesztést és úgy dönt, hogy elvi 
hozzájárulását adja a támogatáshoz lakosságszám/80.- Ft/hó mértékben. Hévízgyörk 
Község önkormányzat esetében a hozzájárulás összege a következő képen alakulna. 
3083 fő  (2011. január 1-jei adat) x 80.- /hó = 246.640.- Ft/hó, éves szinten 2.959.680.- 
Ft. 
 
2) A feladat-ellátás, valamint a szolgáltatás kiemelt fontosságára tekintettel a képviselő -
testület úgy dönt, hogy hozzájárul a támogatáshoz azzal, ha a rendelő intézet ellátási 
körzetéhez tartozó valamennyi önkormányzat képviselő -testülete ebben a kérdésben 
egyhangú támogató döntést hoz.   
 
3) Abban az esetben, ha a rendelő intézet ellátási körzetéhez tartozó valamennyi 
önkormányzat Képviselő -testülete egyhangú támogatásról biztosítja a feladat-ellátást, akkor 
a támogatás folyósítása elő tt készüljön Együttmű ködési Megállapodás a települések és a 
MedCenter Kft. között. 
Az Együttmű ködési Megállapodás tartalmazza a támogatásra vonatkozó alábbi feltételeket: 
felhasználás célja, elszámolás határideje, elszámolás módja, vállalt kötelezettségek, 
ellenő rzés formái. 
 
4) Amennyiben valamennyi önkormányzat Képviselő -testülete egyhangú támogatásról 
biztosítja a feladat-ellátást, úgy a támogatási összeg fedezetét a 2012.évi költségvetésbe 
tervezni kell. 
5) A feladat-ellátás támogatásának szükségességérő l. Annak mértékérő l az egészségügyi 
törvény elfogadását követő en, annak ismeretében újra vizsgálni kell. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezető  
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határidő : azonnal 
 
 

5.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója 

 
Tóth Tibor:  A koncepció az elő ző  határozattal módosul, figyelembe kell venni a Medcenter 
támogatását.  
Gólyáné Dudás Edit: Részletesen ismerteti az elő terjesztést. 
Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Decemberben lesz ülés, ha emelni 
akarjuk a díjakat, közterület, szolgáltatás, temető , stb. akkor a decemberi ülésen dönteni 



kell róla. Ez a tétel kb.8,5Mft ebben az évben. Ha bevételt akarunk még növelni, akkor itt 
kell elgondolkodni azon. PEB ülés végén szó volt errő l. 
Tóth Tibor: Folyamatban van a sírhelyek megváltásának feltérképezése, minden lejárt 
síremlékre felszólítás lesz téve, hogy újítsa meg a sírhelyet. A temető  fenntartását ezekbő l 
kellene finanszírozni. 
Rajkó Gábor: Javaslat volt, hogy a felszólítás levélben menjen ki.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel,  kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
103/2011.(XI.29.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadja a 2012.évi 
költségvetési koncepciót. 
A Képviselő -testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján dolgozza ki a 
2012.évi költségvetési rendeletet. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 

6.) 2012. évi belső ellenőrzési terv 
Lukesné Csábi Ágnes:   PEB megtárgyalta, 3 fő  témakör lesz ellenő rizve, a tárgyi 
eszközökkel való gazdálkodás, mérleg alátámasztás leltárral, közcélú-közérdekű  
foglalkoztatás folyamata.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel,  kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
104/2011.(XI.29.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta el elfogadja a 2012. évi 
belső  ellenő rzési tervet. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
Határidő : azonnal 
 
 
7.) OPTIMÁL-GB Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Szolgáltató Kft. szerződés-tervezete 
 
Tóth Tibor: Jelentkezett egy kft., aki megvizsgálja 2 évre visszamenő leg a közmű  
számláinkat, vállalta, hogy amennyiben túlszámlázást állapít meg, a pénzt visszaszerzi, 
ennek a pénznek a nettó 30%-át kéri sikerdíjként. A megbízási szerző dés-tervezetet a jogász 
véleményezte. Kérem a képviselő -testületet, bízzon meg azzal, amennyiben túlszámlázást 
állapítanak meg, ne nekünk kelljen perelni, amennyiben ő k visszaszerzik a pénzt, a 
szerző dést aláírhassam, hogy mehessen. 
Aki egyetért az elő terjesztéssel,  kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
105/2011.(XI.29.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta az Otimál-Gb 
Biztosítási Alkusz Kft. szerző dését, és az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolja:  

- A 4.1.1.1.A teljesítési határidő  az egyes feladat vonatkozásában: 2012. január 31. 
- 7.1. Szerző dő  felek a szerző dés felmondására a Ptk  

szerző dés aláírásakor hatályos 481-483. §-ait rendelik alkalmazni. (a  felmondás 
kizárása jogszabályba ütközik) 



- 7.2 első  mondatából törlendő  „és a megbízott szerző désszerű  teljesítésén  
kívül álló” szövegrész. 
 7.2 utolsó mondata kiegészítendő : „Megbízó köteles megtéríteni a Megbízott  
 által a megbízás megszű néséig felmerült és igazolt teljesítés és költség  
 ellenértékét” 
 

- 8.2 első  két mondata törlendő , ui. egyrészrő l jogi személyek között  
egyébként is kötelező  a pert megelő ző  egyeztetés, másrészrő l aki pereskedni akar, 
az menjen el a másik fél székhelye szerinti bíróságra. 
 

A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a szerző dés aláírására. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit pü. vezető  
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határidő : azonnal 
 
8.) Egyebek 
 

Rajkó Gábor: Az óvoda elő tt luk van. 

Tóth Tibor:Járólapokkal meg fogjuk oldani. Vitettünk két helyre is földet.  

Rajkó Gábor: Több lakos köszönetét fejezte ki, hogy a Bitter-köznél rendbe lett téve az út. 

Szovics Mihály:Járdát használják-e a gyerekek, ami meg lett építve? 
Tóth Tibor: Felhívtam az igazgatónő figyelmét, hogy propagálja ezt. Hétvégén Havadra, az 

erdélyi testvértelepülésre visszük az összegyűlt ruhaadományt.  

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

-kmf- 
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