JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 19-én megtartott
rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Bobál István
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 7 fő megjelent. 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:
1) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-

0077. jelű pályázat
- kivitelező i árajánlatok elbírálása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
2) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-

0077. jelű pályázat
- Projektmenedzser és nyilvánosság biztosítása – szerző dés módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
3) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009-

0077. jelű pályázat
- Mű szaki ellenő r – szerző dés módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
4) Kistérségi közoktatási intézkedési terv elfogadása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
5) Hévízgyörk Község Esélyegyenlő ségi programjának felülvizsgálata
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
6) Supafog Kft. Fogorvosi szolgálat támogatása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
7) Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása
– társulási megállapodás módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
8) KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010. sz. „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” – Támogatási szerző dés jóváhagyása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
9) Iskola területének megosztása – földmérő megrendelése

– Támogatási szerző dés jóváhagyása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester

10.) Egyebek
Tóth Tibor: Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze

A képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009- 0077. jelű
pályázat
- kivitelező i árajánlatok elbírálása

Tóth Tibor: - ismerteti az elő terjesztést. – Három árajánlat beérkezett, javaslom, hogy a
legkisebb árral szereplő árajánlatot fogadjuk el.
Rajkó Gábor: Az első és második között 500eFt körüli a különbség. Megbízható céget
válasszunk, ne csússzunk a határidő vel.
Bobál István: A Novoterm-tő l van-e referenciamunka?
Tóth Tibor: A megyei önkormányzatnak számos intézményét újította fel, többek között az
aszódi gimnáziumot is.
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Novoterm 96 Kft. bízzuk meg a kivitelezési
munkálatokra, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
87/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.3-090077 jelű „ Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű pályázathoz a
kivitelezési feladatok ellátására a Novoterm 96. (1188 Budapest, Címer u.10.) Kft-t bízza meg
bruttó 14.880.954.-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
2) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009- 0077. jelű
pályázat
- Projektmenedzser és nyilvánosság biztosítása – szerző dés módosítása

Tóth Tibor: A szerző dést módosítanunk kell, mivel csökkentett összegű a projekt.
Bobál István: Az elő ző idő szakban a Proventura Duo fekete bárány volt a képviselő k
részérő l, sok negatívumot kaptak. Ez megváltozott, vagy jobban dolgoznak? Ellenállás volt
eddig bizonyos képviselő k részérő l.
Szovics Mihály: Én akkor is azt mondtam, mérhető legyen, amivel megbíztuk ő ket. Ott
nagyon homályos volt, amivel te megbíztad ő ket. Most a munka mérhető .
Bazan Tibor: Félre kell tenni mindent az ügy érdekében, hogy haladjon az önkormányzat
dolgai. Bobál Zoltánék tudtak ebben legtöbbet, dolgoznak. Azt most sem tudnám támogatni,
hogy pályázatfigyelésért fizessünk.
Tóth Tibor: Ez a pályázat is kivitelezhetetlen volt, a mostani munkának köszönhető , hogy
ebben a formában meg lehetett menteni. A hivatal pályázata el van bukva, mert valótlan
dolgokra épült a pályázat. A piactér pályázat kivitelezhetetlen, mert úgy készült el a
pályázat, hogy nincs benne gépészet.
A tájház pályázata volt, ami megfelelt a
körülményeknek, azzal valószínű , jövő re fogunk foglalkozni.

Aki egyetért azzal, hogy a vállalkozási szerző dést módosítsuk az elő terjesztésben
szerepeltekkel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.3-090077 jelű „ Petőfi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű pályázathoz a
Proventura Duo Bt-vel 2011. június 1-én kötött szerződést közös megegyezéssel az alábbiak
szerint módosítja:
Projektmenedzsmenti feladatok:
bruttó: 330.000,- Ft,
Nyilvánosság biztosítása:
bruttó: 165.000,- Ft.
Fizetési feltételek:
A megbízási díj egy összegben legkéső bb a projekt
fizikai zárasakor 2011. november 30. napján esedékes.
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
3) Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése KMOP-4.5.3-09-2009- 0077. jelű
pályázat
- Mű szaki ellenő r – szerző dés módosítása

Tóth Tibor: - ismerteti az elő terjesztést.Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
89/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a KMOP-4.5.309-0077 jelű „ Pető fi Sándor Általános Iskola komplex akadálymentetése” címmű
pályázathoz a JFCS Fő vállalkozási és Mérnöki Iroda Kft-vel 2011. június 1-én kötött
megbízási szerző dést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:
Mű szaki ellenő ri megbízási díj összege: bruttó: 330.000,- Ft.
Fizetési feltételek:
1. sz. részszámla a munka megkezdését, 1 hónapot
követő en a vállalási ár 50%-a leszámlázható.
Végszámla: Átadás-átvételt követő en a fennmaradó
összeg leszámlázható.
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
4) Kistérségi közoktatási intézkedési terv elfogadása

Tóth Tibor: Ma a kistérségi ülésen is foglalkoztunk ezzel.
Lukesné Csábi Ágnes: A közoktatási tv. szerint kötelező , hogy minden önkormányzatnak
legyen Közoktatási Intézkedési Terve, a Kistérség elkészíttette, minden képviselő -testületnek
el kell fogadni. Határidő október 30.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
90/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Aszódi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Tervét.
A Közoktatási Intézkedési Terv a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő : azonnal
5) Hévízgyörk Község Esélyegyenlő ségi programjának felülvizsgálata

Lukesné Csábi Ágnes: 2007. óta van ilyen, két évente kötelező felülvizsgálni, ezt is törvény
írja elő , hogy legyen Esélyegyenlő ségi Program. Bizonyos pályázatoknál ezt kérik.
Megtörtént a felülvizsgálat.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
91/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Hévízgyörk
Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát.
Az Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő : azonnal
6) Supafog Kft. Fogorvosi szolgálat támogatása

Tóth Tibor: A fogorvosi rendelő be kétszer betörtek, májusban, és most három hete. A
biztosítótót kaptunk 450eFt-ot. Az önkormányzatnak van az épületre és bizonyos
eszközökre biztosítása, viszont a fogorvos drága mű szereit vitték el. Javaslom, hogy
odaadnánk 350eFt-ot, abból pótolja részben a mű szereket. Az ajtót az önkormányzat
megcsináltatta, védő rácsot szereltettünk fel.
Szovics Mihály: Riasztót kellene felszereltetni közösen.
Bobál István: Önkormányzati tulajdonba kellene tartani az eszközöket, biztosításnál
tudnánk érvényesíteni a betöréseket.
Lukesné Csábi Ágnes: Önkormányzati mű szereket is loptak el, csak volt közte olyan
mű szer, ami az övé volt.

Dr. Sápi Attila képviselő megérkezett az ülésre. A megjelent képviselő k száma
7 fő re módosult.
Rajkó Gábor: Kötelezni kell arra, hogy ő is kössön biztosítást.
Szovics Mihály: Szálljon bele ő is a riasztó költségeibe.
Lukesné Csábi Ágnes: A szerző désben benne van, ha az önkormányzat minden évben
fejleszti az ellátást, minimum 300eFt-tal kiegészíti.
Tóth Tibor:Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
92/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat

Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő -testülete úgy határozott, hogy átad a fogorvosi
szolgálat /SUPAFOG KFT, Dr. Sulyán Pál/ részére 350.000.- Ft-ot szakmai tárgyi eszközök
vásárlása céljából.
A képviselő -testület a fedezetet többlet-bevételbő l biztosítja.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Határidő : azonnal
7) Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása

Lukesné Csábi Ágnes: - ismerteti az elő terjesztést.Tóth Tibor: Az öreg iskolából az új épületbe fog átköltözni a családsegítő szolgálat. 10 évig
az épületet a szolgálat fogja mű ködtetni, ő használja, 10 év után az önkormányzat
tulajdonába fog kerülni. Személyi, tárgyi feltételeket biztosítani fogják. Ők fogják fizetni a
személyzetet. Lényeges, hogy viszont a rezsit nekünk kell fizetni, ez legalább 5MFt éves
szinten.
Lukesné Csábi Ágnes: Annak idején az egyik kitétel ez volt, karbantartás és rezsiköltség.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
1.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete mint az Aszódi Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
tagja a fenntartói jogok
gyakorlásával megbízott önkormányzat által beterjesztett
társulási megállapodás
módosítását egységes szerkezetbe minő sített többséggel elfogadja.
Megbízza a polgármestert, valamint a jegyző t az intézményfenntartói társulási
megállapodás aláírására.
2./ Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete mint az Aszódi Kistérség Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagja megbízza a fenntartói jogok
gyakorlásával megbízott önkormányzat polgármesterét, hogy az intézményfenntartó
társulási megállapodás 1 sz. - és 1/a sz. mellékletének projekttel érintett részét - a
projektzárással egyidejű leg a projekt felügyeletét ellátó fő hatóság jóváhagyása mellett
küldje meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésrő l értesítse a fenntartói jogok gyakorlásával
megbízott önkormányzat polgármesterét.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő : azonnal
8) KEOP-2.2.3/A/09-2010-0010. sz. „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” – Támogatási szerző dés jóváhagyása

Tóth Tibor: Ezt a támogatási szerző dést kell jóváhagyni október 31-ig, ez nem kerül
semmibe, államilag támogatott.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

94/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő
és Megőrző Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának az „Ivóvízbázis-védelem
konstrukció – Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (A komponens)” tárgyú KEOP2.2.3/A/09-2010-0010 azonosító számon regisztrált sikeres pályázata Támogatási Szerződését
a mellékelt tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő : azonnal
9) Iskola területének megosztása – földmérő megrendelése
– megbízási szerző dés jóváhagyása

Tóth Tibor: A Közokt.tv. módosítása kapcsán az iskolák állami tulajdonba kerülnek, maga az
épület is, állami tulajdonba kell adni. Az öregiskola már nem használatos, a területét le kell
választani. Amit megvettünk, azt az óvodához kellene csatlakoztatni. A földmérő megnézi a
feltételeket. Az iskola alapító okiratát is módosítani kell, az öregiskolában már nincs oktatás.
Szovics Mihály: A kerítés vonaláig kell meghagyni.
Bobál István: Ott van egy 10 m-es terület, ami a régi iskolához tartozott. Ott még egy önálló
telekként egy régi házat vettünk meg.
Szovics Mihály: A színpadot és a pályát nem kellene odaadni.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2011.(X.19.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk község Önkormányzat Képviselő -testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hévízgyörk
795/4 hrsz-ú ingatlan területe megosztásra kerüljön. Külön helyrajzi számra kerül az új
iskola és területe az öreg iskola és területe, valamint az óvoda és területe. Az öregiskolánál
figyelembe kell venni a régi területet, és a szerint kell a megosztást kérni. A Képviselő testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a földmérő vel kösse meg a megbízási
szerző dést a megosztásra vonatkozóan.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde igazgatási elő adó
Határidő : azonnal
10) Egyebek

Rajkó Gábor: Ha az idő sek napköziotthona át lesz adva, gondolkodni kell a régi óvodaépület
lebontásán. Szóltak, hogy a szüreti bálban a „kodell” Jani minő síthetetlenül viselkedett.
Szólni kell neki, hogy nem viselkedhet így, vagy ki kell tiltani a mű v.házból.
Tóth Tibor: Szülő k az mellett lobbiztak, hogy nem jönnek a szüretibe, ha nem a János
zenél. Én elmondtam, hogy másik zenekarral voltunk megegyezve.
A testvértelepülésnek gyű jtenénk adományt.
Szovics Mihály: Szóltak, hogy a temető nél a korlátot csináljuk meg.
Bobál István: Az állami földterületben van-e valami mozgás?
Tóth Tibor: Küldtek levelet, hogy valószínű, nem kapjuk meg, nincs a birtokukban. A
törvény azóta már megváltozott, ezzel a feltétellel nem is szerezhetjük meg a területet.
Ha más hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
-kmf-
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