JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 27-én
megtartott rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház helyiségében.
Jelen vannak:Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
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. Két képviselő hiányzik, dr. Sápi Attila jelezte távolmaradását. A mai
ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Rajkó Gábor és Szovics Mihály képviselő ket.
Ismertetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l
2.) Hévízgyörk Pető fi S.Általános Iskola Pedagógiai Program módosítás
Elő adó: Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató
3.) Hévízgyörk Pető fi S.Általános Iskola Minő ségirányítási Program módosítás
Elő adó: Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató
4.) Beszámoló a Hévízgyörk Pető fi S.Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról
Elő adó: Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató
5) Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos óvoda oktató-nevelő munkájáról
Elő adó: Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
6.) Pető fi Sándor Általános Iskola alapító okirat módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
7.) Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
8.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2011. I. félévi elő irányzat-módosítások
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
9) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
10.) „Nyárfás” telkek ingatlanközvetítésére megbízási szerző dés jóváhagyása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
11.) Dr. Csukárdi Csaba Hévízgyörk, Deák F.u.1. sz. lakos területvásárlási kérelme
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
12.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének ………../2011.(…...) számú
rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2011.(VI.1.)sz. rendelet módosítása
Elő adó: Tóth Tibor polgármester

13.) Kínai testvérvárosi és gazdasági együttmű ködés lehető sége
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
14.) Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
15.) Elő terjesztés Galgamácsa KEOP pályázat kapcsán módosítandó adatokról
Elő adó: Tóth Tibor polgármester
16) Egyebek

Tóth Tibor: Javaslom, hogy a 10. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Aki
egyetért azzal, hogy zárt ülést tartsunk, kézfeltartással jelezze
Bazan Tibor: Javaslom, hogy az legyen az utolsó napirendi pont.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
75/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Nyárfás” telkek
ingatlanközvetítésére megbízási szerződés jóváhagyása c. napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja meg.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Határidő : azonnal

A képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat.
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l
Tóth Tibor: Két ülés között tartottunk egy rendkívüli ülést, az iskola akadálymentesítését újra kellett
alakítani, beadtunk egy csökkentett programot, 15MFt értékben. Visszajelzés még nem érkezett. A
hitelszerző dés módosítását is aláírtuk, 2011. évre az önkormányzatot terhelő 61MFt rövid lejáratú
hitel visszafizetési határideje már márc.31-én lejárt. A bankkal tárgyaltunk, hogy változtassa át
hosszabb futamidejű vé. Hangsúlyozom, nem új hitelt vettünk fel, a meglévő hiteleket összevontuk,
a futamidő t 2014.június 30-ig kitoltuk. Augusztus 20-án tartottuk meg falunapunkat, melyet
adományokból tudtunk lebonyolítani, az önkormányzatnak nem került pénzébe. Havadon járt egy
delegáció, a testvér-települési szerző dés aláírásra került. Megemlítem, az utazás a kiutazók saját
költségén történt. Kistérségi társulási ülés volt, a féléves beszámolót fogadtuk el. A „Legyen önnek is
szívügye” alapítványnak volt egy sajtótájékoztatója, a hátralévő 3 hónapra, hogy tudjon mű ködni
az aszódi rendelő intézet, hiányzik havonként kb. 3MFt, ezt támogatásból hozzuk létre. Az elmúlt
héten rendeztek erre egy jótékonysági rendezvényt, jegyeket bocsátottak ki. A lényege az volt, hogy
ne csak egy alkalommal vásároljuk meg a támogató jegyeket, hanem arra kértek bennünket, hogy az
intézményekben is népszerű sítsük, árusítsuk mi is, hogy az intézmény mű ködése zavartalan legyen.
A következő év finanszírozása csak úgy történhet, ha központi beavatkozás lesz.
Rajkó Gábor: Fásy-mulató volt az iskolaudvarban. Fásy Ádám és felesége megkért, hogy tolmácsoljam
a köszönetüket, ilyen vendégszerető emberekkel kevés helyen találkoztak. Jövő re június 23-án
jönnek újra Hévízgyörkre.
Bazan Tibor: Örülök, hogy a kistérségi központ polgármesterének szívügye lett az aszódi sztk.
Szerettem volna, ha a kistérségi polgármester úr a tényeket úgy mondja el, ahogy van. Az, hogy a
térség országgyű lési képviselő je nem tett ebben az ügyben semmit, ez nem igaz. A térség
országgyű lési képviselő je a parlament tavaszi ülésszakán a Med-Centert elvitte Szócska Miklós
egészségügyi felelő s államtitkárhoz. Hiányolom, hogy ez ott nem hangzott el. Az épület Aszód város
vagyonát képezi. A sok rendezvényre fordított összeget rá lehetett volna költeni az aszódi sztk
épületére. A jótékonysági rendezvényen és azon kívül vehető jegyek eladása a térség ogy.
képviselő je alapján lett elkészítve. Ha mondunk valamit, mondjuk az igazságot, ahogy van. Az
egészségügyet nem kell párt-politikai célokká tenni. Az sztk-ban dolgozóknak köszönetemet fejezem
ki, hogy ilyen áldatlan körülmények között végzik feladatukat. Tudom támogatni, hogy a 7,5 MFt-os
támogatói jegybő l befolyó összeget ne lehessen fordítani az épület felújítására, hanem csakis az sztk
eszközparkjára, mű szaki berendezésére. A kistérségi elnök polgármester azt mondta, hogy csak

mű szaki eszközökre lehet felhasználni a befolyt összeget, néhány mondattal késő bb azt mondta,
hogy a 7,5MFt, ha arra lesz szükség, hogy a tető t kell befoltozni, akkor a tető re. Remélem, hogy az
alapítvány kuratóriumi tagjai az összeg felett ő k fognak rendelkezni.
Tóth Tibor: Az adakozás a mű ködés hiánya miatt szükséges. Sztán polgármester úr arra akart
reagálni, mert az ikladiak is felajánlották, hogy ha az épületet kell renoválni, segítenek. A lakosságot
megnyugtatom, hogy aki vesz támogató jegyet, azt csak arra szabad fordítani, hogy a mű ködést ki
tudjuk egészíteni. Nem szabad az épület javítására használni. Az épület Aszód város
önkormányzatáé, kötelessége kijavítani.
2.) Hévízgyörk Pető fi S.Általános Iskola Pedagógiai Program módosítás

Kovácsné Toldi Ildikó: A Pedagógiai Program és a Minő ségirányítási Program módosítását a
tavalyi tanévben lezajlott pályázat indokolta.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
76/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Petőfi Sándor
Általános Iskola Pedagógiai Program módosítását.
A Pedagógiai Program módosítása a jegyzőkönyv melléklete.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kovácsné Toldi Ildikó igazgató
Határidő : azonnal
3.) Hévízgyörk Pető fi S.Általános Iskola Minő ségirányítási Program módosítás

Rajkó Gábor: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
77/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Petőfi Sándor
Általános Iskola Minőségirányítási Program módosítását.
A Minőségirányítási Program módosítása a jegyzőkönyv melléklete.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kovácsné Toldi Ildikó igazgató
Határidő : azonnal
4.) Beszámoló a Hévízgyörk Pető fi S.Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Rajkó Gábor: A bizottsági ülésen szóvá tettük, hogy a tanulmányi eredmények átlaga lehetne
ettő l jobb is. Kértük, hogy a 2011/12. tanév programját tegyék fel a honlapra a szülő k
tájékoztatása céljából. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Bazan Tibor:Esti gimnáziumba hány hévízgyörki lakos jár?
Kovácsné Toldi Ildikó: A 130 emberbő l 90 fő a hévízgyörki lakos.
Bazan Tibor:Aszódi zeneiskolának fizetünk hozzájárulást. A zeneeszköz használatáért fizetni
kell itt az iskolában a gyerekeknek. Azon felül, amit az önkormányzat fizet, még azon felül
kell fizetni a szülő knek.
Kovácsné Toldi Ildikó: Félévente fizetnek a gyerekek tandíjat, mindig is fizettek a gyerekek
hangszerhasználati díjat, a zongorát hangolni kell, stb. ezek több tízezre tételek.
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: Az önkormányzat megállapodást írt alá tavaly a
Mű vészetoktatási Intézménnyel, miszerint nem elég a finanszírozás ill. a szülő k által
befizetett tandíj az oktatásra, ezért negyedévente pontos kimutatást küldenek, mennyi az az
összeg, amivel az önkormányzatnak hozzá kell járulni. Az első félév 50eFt volt.
Szovics Mihály: A zongora a zeneiskola tulajdona?
Kovácsné Toldi Ildikó: Az egyik az aszódi zeneiskoláé, másik a mienk, de ő k javítják és
hangolják a mi zongoránkat is. A mi zongoránkon gyakorolhat is a gyermek délutánonként.

Kovácsné Toldi Ildikó: Tantárgyi átlagok: 5 tantárgy van, ami 3,37 – 2,9 átlaggal zárta a
tavalyi tanévet. 3,5 átlag elfogadhatónak számít. 5 bukással zártuk a tanévet.
Rajkó Gábor: Ott kezdő dik a mérce, hogy matematika, történelem, kémia, fizika, nyelv. Ezek
a tantárgyak, amelyek gyöngébbek. Ezért tettem szóvá. Mi lesz, ha 30 fő s osztályok lesznek?
Ezek az átlagok a 2-es szinten lesznek.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
78/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Petőfi Sándor
Általános Iskola 2010/2011. tanév oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kovácsné Toldi Ildikó igazgató
Határidő : azonnal
5.) Pető fi Sándor Általános Iskola alapító okirat módosítása

Kovácsné Toldi Ildikó: Törvényi változás miatt, a sajátos nevelési igényű gyerekek miatt
kellett módosítani.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
79/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő -testülete az Önkormányzat költségvetési
szerve: Pető fi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Pető fi Sándor Általános Iskola Közfeladata meghatározása módosult az alábbiak szerint:
Közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv. szerint.
A Nemzeti Alaptantervre támaszkodó kerettanterv által meghatározott pedagógiai
program alapján nevelő- és oktatási feladatok ellátása, melynek során ellátja a
közoktatási törvény 121.§ (1). bekezdésének 28., 29. pontja szerinti, azoknak a sajátos
nevelési igényű tanulók normál tanulócsoportban történő integrált oktatását, valamint
egyéni fejlesztését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
Tanulók részére napközis (felső tagozaton tanulószobai) ellátást biztosít.
Biztosítja a fejlesztő pedagógiai ellátást az alsóbb (1-2) évfolyamokon. Az általános
iskola az iskolai nevelési-oktatás keretében a tanulók szociális helyzetéből és képességek
fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó képesség-kibontakoztató felkészítést
szervezhet a közoktatási törvényben, valamint az oktatási miniszternek az ezen új
oktatás-szervezési formával kapcsolatos (rendelet és pedagógiai rendszer) rendelkezései
alapján.
Az Alapító Okirat 8.1. pontja az alábbiak szerint került módosításra:
8.1.Alaptevékenység
szakágazati
besorolása:(szakmai
alapfeladatként
meghatározott közszolgáltató tevékenység):
852010 Alapfokú oktatás ( alapfokú művészetoktatás kivételével)
SZAKFELADATOK

562913 Iskolai Intézményi Étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása
nyilvántartása
852011 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) ( testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlő désének súlyos rendellenességével küzd,)
852021 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása
(5.-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

( testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének tartós és súlyos rendellenességével
küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének súlyos rendellenességével küzd,)

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és
-támogatása
855911 Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése

( testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének tartós és súlyos rendellenességével
küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének súlyos rendellenességével küzd,)

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Alapító Okirat 12. pontja a Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése az
alábbiak szerint módosul:

12.Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv
alkalmazottai közalkalmazottak, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. A vezető megbízási/vállalkozói szerződést is köthet
egyes feladatok ellátására a megfelelő szakképesítési és egyéb szükséges feltételek
megléte esetén. Meghatározott munkakörökben a munkatörvénykönyve (1992. évi XXII.
tv. ) alapján is lehet alkalmazni a munkavállalót, valamint közfoglalkoztatás is
lehetséges.
A költségvetési szerv alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a költségvetési
szerv vezetője.

Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü.ea.
Kovácsné Toldi Ildikó igazgató
Határidő : azonnal
6) Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos óvoda oktató-nevelő munkájáról

Szilágyiné Pápai Anna: A beszámolóba a logopédia értékelést is beletettük.
Rajkó Gábor: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Bazan Tibor: Hittan oktatás: idén mennyien iratkoztak be?
Szilágyiné Pápai Anna: Minden csoportba ki volt írva az igény, a nagy- és középső
csoportba, hasonló az arány, mint tavaly. A hittanoktatás indul október 3-án, minden
hétfő n lesz, jól mű ködik.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
80/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja
Napköziotthonos Óvoda 2010/2011. tanév oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
Határidő : azonnal
7.) Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosítása

a

Szilágyiné Pápai Anna: A törvényi változás miatt került sor az alapító okirat módosítására.
Tóth Tibor: Módosító javaslatom van: kiegészítésként vegyük bele az alapító okiratba, „Az
óvodai beiratkozás elő tt a vezető óvónő köteles beszerezni a fenntartó írásbeli hozzájárulását a
nem hévízgyörki lakóhelyű gyermekek esetében.”
Aki egyetért a módosított elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
81/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő -testülete az Önkormányzat költségvetési

szerve: Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A Napköziotthonos Óvoda Közfeladata meghatározása módosult az alábbiak szerint:
Közfeladata: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény szerint
Alapfokú oktatás/Óvodai nevelés

Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb
hétéves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek, ha a
törvény másképp nem rendelkezik, ötödik életévének betöltésétő l kezdve óvodai nevelés
keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. Az iskolai
életmódra felkészítő foglalkozások ideje legfeljebb napi négy óra. Az óvoda ellátja a
közoktatási törvény 121.§.(1) bekezdésének 28. 29. pontja szerinti azoknak a sajátos
nevelési igényű tanulók normál tanulócsoportban történő integrált oktatását, valamint
egyéni fejlesztését, akik a szakértő i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlő désének tartós és súlyos rendellenességével küzd, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlő désének súlyos rendellenességével küzd.
Az Alapító Okirat 8.1. pontja az alábbiak szerint került módosításra:
8.1.Alaptevékenységek (szakmai alapfeladatként meghatározott
tevékenység)
Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés

közszolgáltató

SZAKFELADATOK
562912 Óvodai Intézményi Étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése,
ellátása

( testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének tartós és súlyos rendellenességével
küzd, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő désének súlyos rendellenességével küzd,)

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az Alapító Okirat 12. pontja a Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése az
alábbiak szerint módosul:

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése: A költségvetési szerv alkalmazottai közalkalmazottak, a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. A vezető megbízási /
vállalkozói szerződést is köthet egyes feladatok ellátására a megfelelő szakképesítési és
egyéb szükséges feltételek megléte esetén. Meghatározott munkakörökben a
munkatörvénykönyve (1992.évi XXII. tv.) alapján is lehet alkalmazni a munkavállalót,
valamint közfoglalkoztatás is lehetséges. A költségvetési szerv alkalmazottai felett a
munkáltatói jogkör gyakorlója a költségvetési szerv vezetője.
Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint került kiegészítésre:

„Az óvodai beiratkozás elő tt a vezető óvónő köteles beszerezni a fenntartó írásbeli hozzájárulását a
nem hévízgyörki lakóhelyű gyermekek esetében.”
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Vizerné Mátyás Klára pü.ea.

Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
Határidő : azonnal
8.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2011. I. félévi elő irányzat-módosítások

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez: -Ismerteti az elő terjesztést.Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének
11/2011.(IX.28.)sz. rendelete
a 3/2011.(II.12.) sz. (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 az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő lép:
Az önkormányzat
a.) kiadási fő összegét
484.772 ezer Ft-ban
b.) bevételi fő összegét
484.772 ezer Ft-ban állapítja meg.
2.§.
A költségvetési rendelet 4.§. (1) bekezdés helyébe a következő lép:
Intézményi mű ködési bevételek:
42.476 ezer Ft
Önkormányzatok sajátos mű ködési bevételei:
148.441 ezer Ft
Támogatások, támogatásértékű bevételek:
109.349 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:
Mű ködési kiadások elő irányzata összesen :
350.192 ezer Ft
Ebbő l:
- személyi jellegű kiadások
136.764 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok
37.754 ezer Ft
- dologi- és egyéb folyó kiadások
108.422 ezer Ft
- támogatás értékű mű ködési kiadás
3.555 ezer Ft
- mű ködési célú pénzeszköz átadás
1.445 ezer Ft
- társadalom- és szoc.pol. juttatás
12.316 ezer Ft
- hitelek nyújtása, törlesztése
31.000 ezer Ft
- belföldi értékpapírok beváltása
18.936 ezer Ft
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:
15.794 ezer Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások elő irányzata
14.539 ezer Ft
- felújítások elő irányzata
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás
1.255 ezer Ft
A képviselő -testület az önkormányzat:
- általános tartalékát
7.035 ezer Ft
- céltartalékát
111.751 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.
Polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
Jegyző

9) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Tóth Tibor: Az önkormányzatnál önálló gazdálkodó intézmény nincs, ebben a beszámolóban
kiegyensúlyozott teljesítése van a féléves költségvetésnek, az intézmények takarékos
gazdálkodást folytattak. Amikor elfogadtuk a 2011. évi költségvetést, jeleztük, hogy súlyos
gondoknak nézünk elébe, hogy 64MFt rövid lejáratú hitel lesz ebben az évben az
önkormányzatnál, amit márc.31-ig vissza kell fizetni. Március elején írtuk le a banknak a
kérelmünket, 4 hónapon keresztül a bank nem döntött. Igen kiélezett, és szigorú pénzügyi
gazdálkodás közepette tudtunk odáig eljutni, hogy azt mondjuk, hogy a félévet pozitívan, és
intézményi zavartalan mű ködés mellett meg tudtuk valósítani.
Gólyáné Dudás Edit: - Ismerteti az elő terjesztést.Rajkó Gábor: Van 140MFt különbség az eredeti és módosított elő irányzat között. A 131MFt
a kötvényhez nem tud hozzányúlni az önkormányzat. Vannak dolgok, amik elmaradások,
szeretném, ha a bevételeket szigorúbban kezeljük a II.félévben, hogy ezek befolyjanak az
önkormányzat számlájára. Nem a mi munkánkat szeretném fényezni, de van a
térségünkben egy önkormányzat, ahol cső dbiztos van kinevezve, elő fordult az, hogy a
dolgozók nem kaptak fizetést. Esztergomban is több milliárd forint a hiány. A bizottság
elfogadásra javasolja az elő terjesztést.
Fercsik Tibor: Amit a bank felszabadított, de mégse, mert a kötvényt ebbő l törlesztjük. A
megállapodás, ami létrejött, ez fontos dolog, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez az
önkormányzatnak több mint 3Mft-jába került, a bank részérő l helyzetelemzést kellett
elvégeztetni. A lekötött összeg után késedelmi kamatot számoltak fel még plusszba a
törlesztésre.
Tóth Tibor: Amikor kérelemmel fordultunk a bankhoz, tudtuk, hogy annak költsége lesz.
Szakértő céggel szerette volna a bank megvizsgáltatni, hogy ez az önkormányzat a súlyos
adósságok ellenére képes a túlélésre. A bizottság megállapította, hogy reális esély van arra,
hogy a meghosszabbított futamidejű törlesztést fogja tudni teljesíteni. Vizsgálták 10 évre
visszamenő leg az önkormányzat mű ködését, azt pontosnak és takarékosnak ítélték, és erre
az évre is olyan szigorú intézkedéseket hoztunk, hogy 42Mft-ot tudtunk a költségvetésben
spórolni. 2014. jún.30-ig kitolták a futamidő t. Az önkormányzatnál a nagyobb probléma,
a kötvénybő l adódó kötelezettségeink. Az óvadéki számlán zárolva van az az összeg, amikor
a bank észbe kapott, hogy felelő tlen költekezés ment az önkormányzatnál és azonnal
zárolták ezt a pénzt. 38MFT tő ketörlesztést kell majd törlesztenünk, erre 10MFt-ot. A bank
ebben a szerző désben megadta lehető ségét, hogy a zárolt pénzbő l az esedékes éves
befizetéseinket automatikusan leemelik. Ez a pénz elő reláthatólag 2013. félévéig elegendő .
A nagyobb gond akkor jelentkezik, hogy itt vagyunk leterhelve. A remélt bevételi forrás a
laktanya megszerzése, ebben az évben már két levélben írta le a szervezet, hogy nem áll
módjukban ezt a területet ideadni, nincs az ő birtokukban. Valószínű , hogy ebbő l sem
remélhetünk pénzbevételt. 2022-ig kell törlesztenünk a hitelt.
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
82/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi 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
első félévi helyzetérő l szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának első félévi helyzetérő l szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a 3/2011.(II.12.) sz.
költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei
2011.évi költségvetési elő irányzatainak első félévi alakulása

2. A képviselő -testület az önkormányzat 2011.évi költségvetési elő irányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
eFt
Elő irányzat
Eredeti
Módosított
2011.első félévi
Teljesítés
megnevezése
elő irányzat
elő irányzat
teljesítés
alakulása
Kiadások
330430
484772
241944
49,9%
fő összege
Bevételek
330430
484772
360458
74,4%
fő összege
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei:
- eredeti elő irányzatait,
- a módosított elő irányzatokat,
- az első félévi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1.sz.melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A forrásonként bemutatott
bevételeket címenként, feladatonként a 3.sz.melléklet taglalja.
Az Önkormányzat bevételi elő irányzatainak I. félévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
eFt
Elő irányzat megnevezése
Eredeti
Módosított
2011.első
Teljesítés
elő irányzat
elő irányzat
félévi teljesítés
alakulása
Intézm.mű ködési bevételek
39235
42476
19152
45,1%
Önk.sajátos mű k.és közh.bev.
148441
148441
74091
49,9%
Támogatások
91956
99056
55160
55,7%
Támogatás ért. Felhalm. Bev.
5500
15703
15702
100,0%
Támogatás ért. Bev.
8050
10293
6869
66,7%
Elő ző évi ktgvetési
2786
kieg.visszat.
Támogat. Kölcs. Visszatérülése
200
200
44
22,6%
Véglegesen átvett pénzeszk.
199
199
199
100,0%
Önk. Sajátos felhalm. Bev.
36849
36849
22
Hitelfelvétel államházt. Kív.
0
0
54900
0
pénzforg.nélk.bev.
0
131555
131555
100%
4.Az önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásai:
- eredeti elő irányzatait,
- a módosított elő irányzatokat,
- első félévi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
a 3.sz.melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat mű ködési, fenntartási kiadási elő irányzatainak 2011. első félévi teljesítését a
képviselő -testület a következő k szerint hagyja jóvá:
eFt
Elő irányzat megnevezése
Eredeti
Módosított
2011.első
Teljesítés
elő irányzat
elő irányzat
félévi teljesítés
alakulása
Mű ködési kiadások össz.
322175
350192
230388
65,8%
Ebbő l:- Személyi juttatások
135515
136764
67992
49,7%
- munkaadókat terh.járulékok
36926
37754
18177
48,1%
- dologi jell.kiadások és
105767
108422
47099
43,4%
egyéb folyó kiadások
- támogatás, támog. Ért. Kiad.
3555
3555
1527
43,0%
Végleges pénzeszk. átadás
1412
1445
950
65,7%
Társadalom és szocpol. jutt.
8000
12316
7972
64,7%
Tám.kölcsönök nyujtása
15
Hitelek nyújtása, törlesztése
31000
31000
67720
218,5%
Belföldi értékpapirok kiadásai
18936
18936
100,0%
A Képviselő -testület a mű ködési kiadások alakulását címenkénti, feladatonkénti bontásban, kiemelt
elő irányzatonként a 4 sz. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásainak I félévi teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
eFt
Elő irányzat megnevezése
Eredeti
Módosított
20011.első
Telj.alakulása
elő irányzat
elő irányzat
félévi teljesítés
%
Felhalm.célú pe.átadás
1255
1255
0
Intézm.beruházási kiadások
14539
11556
79,5 %
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6.sz.melléklet szerint
hagyja jóvá.
A tartalék összegének alakulása
7. Az önkormányzat képviselő -testülete a tartalék-keret alakulását az alábbiak szerint fogadja el:
eFt
Elő irányzat megnevezése
Eredeti elő irányzat
Módosított elő irányzat
Céltartalék
Általános tartalék
Határidő :
azonnal
Felelő s:
Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

7000

111751
7035

10.) Dr. Csukárdi Csaba Hévízgyörk, Deák F.u.1. sz. lakos területvásárlási kérelme

Tóth Tibor: Kérelmező mellett van egy zsákutca, amit nem lehet semmire használni,
közlekedni sem lehet benne. Kérelmező szeretné bő víteni területét, szeretné ezt a zsákutcát
megvásárolni. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a zsákutca egy részét adjuk el,
2500.-Ft/m2-ért. Az utcában annak idején ott egy telket 4500.-Ft/m2 áron értékesítettünk.
Mivel ez nem önálló telek, azért javaslat a 2500.-Ft/m2. Az összes költség a vásárlót
terhelné.
Rajkó Gábor: PEB megtárgyalta, javasolja, hogy elő ző évben 4600.-Ft/m2 áron vásároltak
meg építési telket, hogy adjuk 5000.-Ft-ért, de utána beszélgettünk, hogy ez nem önálló
építési telek. A javaslatomat módosítom, 2500.-Ft/m2 legyen az önkormányzat részérő l a
javaslat.
Fercsik Tibor: PEB ülésen is mondtam, hogy számunkra ez nem szükséges semmire, viszont a
telek tulajdonosa, aki a fő útnál van, meg kell kérdezni, mert van utcafrontja hátra is.
Támogatom a területrész eladását.
Tóth Tibor: A telek végérő l beszélünk, a kapubejárót szerzett jognak minő sítjük,
méltányoljuk, megengedjük neki, ezentúli követelése nem lehet. Érdeksérelem nem fogja
érni.
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
83/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy Dr. Csukárdi Csaba 2192
Hévízgyörk Deák Ferenc utca 1. szám alatti lakos kérelme alapján a 251 hrsz. önkormányzati útból
elad kb. 180 m2 területrészt bruttó 2.500.- Ft/m2 áron.
A telekalakításhoz, szükséges eljáráshoz a képviselő -testület az elvi engedélyt megadja az út
átminő sítéséhez, hozzájárul
A telekelalítással járó valamennyi költség (változási vázraj készítésének díja, telekalakítás díja,
földhivatali bejegyzés ügyintézése és díja, ügyvédi díj stb) kérelmező t terheli.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal

12.) Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének 12/2011.(IX.28) számú rendelete
A képviselő -testület és szervei szervezeti és mű ködési szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.1.)sz.
rendelet módosítása

Lukesné Csábi Ágnes: Szű cs Imréné tanácskozási jog biztosítását kérte, a civil szervezet
neve: Hévízgyörki Hagyományő rző Egyesület Népdalköre. A végzést megkaptuk. Az
SZMSZ-t így módosítani szükséges.
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének
12/2011.(IX.28.) számú rendelete
A képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2011.(VI.1.) sz. rendelet módosítása

1.§.
A rendelet 5.sz. melléklete az alábbiakra változik:

5. sz. Melléklet

Önszervező dő közösségek adatai:
- Bíróság által bejegyzett: ٭
Név
Összefogás
Hévízgyörkért
Egyesület
Összefogás a Nyugdíjasokért
Egyesület
Összefogás a Hévízgyörki
Ifjúságért Egyesület
Hévízgyörki
Asszonykórus
Népmű vészeti Egyesület
Gondolkodók Olvasóköre
Hévízgyörki Természetbarát
Egyesület
Hévízgyörk
Polgárő rség
Egyesület
Hévízgyörk Sportklub
Euróba
Szívében
Ismeretterjesztő
Egyesület
(Európa Szívében Egyesület)
Galga Mentéért Egyesület
Hévízgyörki Nyugdíjasklub
„Porszem Közösségi Mű hely”
Palánta
Családsegítő
Szolgálat
Közhasznú
Alapítvány
Hévízgyörki
Hagyományő rző Egyesület
Népdalköre
-

Cím
Hévízgyörk, Kossuth L.u.21.

Vezető neve
Bobál István

Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.

Kliment Frigyes

Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.

Kustra Tamás

Hévízgyörk Szahara u.22.

Bóna Ervinné

Hévízgyörk, Kossuth L.u.124.
Hévízgyörk, Ady E.u.143.

----Ifj. Benkó László

Hévízgyörk, Alsókert u.21.

Kis Csaba

Hévízgyörk, Sportpálya u.1.
Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.

Pintér Sándor
Nádaskúti Márta

Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.
Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.
Hévízgyörk, József A.u.38.
Hévízgyörk, Ady E.u.70/f.

Bereczki Jánosné
Hajdú Gáborné
Dobos Csaba
Bazan Katalin

Hévízgyörk, Kossuth L.u.19.

Szű cs Imréné

Nincs bíróság által bejegyezve:

Név
Góliát FC

Cím
Hévízgyörk, Sportpálya u.1.

Vezető neve
Toldi Miklós

Megjegyzés:
 ٭Önszervező dő közösség a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az
önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.
2.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérő l a jegyző gondoskodik a
helyben szokásos módon.
Tóth Tibor sk.
Lukesné Csábi Ágnes sk.
polgármester
jegyző
2.) Kínai testvérvárosi és gazdasági együttmű ködés lehető sége

Tóth Tibor: Pest Megyei Közgyű lés elnökétő l kaptunk levelet, van lehető ségünk kínai
testvérvárosi gazdasági együttmű ködésre. Az elmúlt években kínai befektető vel már
megtörtént kapcsolatfelvétel, de azon kívül más nem történt. Az új testület nevében én is
próbáltam felvenni a kapcsolatot, a kínai félnek a magyar képviselő je elzárkózott.
Bazan Tibor: Elnök úr tárgyalásokat folytat kínai befektető kkel, ez a levél egy felmérés, még
nem minden önkormányzatok válaszolt erre. A kínai befektető k, ha érkeznek, a
kapcsolatfelvétel megkezdő dik a Pest Megyei Közgyű lés elnökének a segítségével.
Tóth Tibor: Mi levélben tájékoztattuk elnök urat, hogy mi ezt igényeljük.
Fercsik Tibor: A bizottsági ülésen is beszélgettünk errő l, nyilván a gazdasági kapcsolatot kell
erő síteni. Össze kellene kapcsolni a két ügyet, ezt és a laktanya területét. Politikailag jobban
meg kellene támogatni a laktanya területének ügyét.
Bazan Tibor: Sok elő relépés nincs, de keressük a lehető séget.
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
84/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki
kínai testvérvárosi kapcsolat és gazdasági együttműködés létrehozására vonatkozóan.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
13.) Játszótéri eszközök felülvizsgálata

Tóth Tibor: Az elmúlt években kialakításra került több újfajta játszótér. A játszótereknek a
mű szaki engedélyei nincsenek a birtokunkban. Kértünk árajánlatot egy cégtő l, aki ezzel
foglalkozik, errő l bizonylatot ad, hogy a szabványoknak megfelel.
Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
85/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy elfogadja a MEEI
Kft 1132 Budapest, Váci út 48A-B ajánlatát a játszótéri eszközök ellenő rzésére és
jegyző könyv kiállítására vonatkozóan 96. 000.-Ft+ÁFA áron. Az ellenő rzés három
játszótéri helyszínre (Temető utca, Úttörő utca, Fürst S. utca) és 28 db játszótéri eszközre
vonatkozik. A pénzügyi fedezet a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pü. elő adó
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
14) Elő terjesztés Galgamácsa KEOP pályázat kapcsán módosítandó adatokról

Gólyáné Dudás Edit: - ismerteti az elő terjesztést -

Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
86/2011.(IX.27.) sz. Képviselő -testületi határozat
Hévízgyörk Önkormányzatának Képviselő -testülete az alábbiak szerint nyilatkozik arról,
hogy a Galga-menti Viziközmü Beruházást Lebonyolító és Mű ködtető Társulás KEOP1.2.0/2F/09-2009-0007 azonosítószámú, „Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása” c. pályázatának megvalósítási szakasza során a pályázat Részletes
Megvalósítási Tanulmányban (RMT) szereplő számítások, illetve a hatályos Támogatási
Szerző dés és mellékletei alapján az önkormányzatok vagyoni hozzájárulásának arányában
az alábbi táblázat szerint rendelkeznek szavazati joggal:
Település

Szavazati jog
%
Galgamácsa
29,74
Váckisújfalu
8,65
Vácegres
13,41
Kisnémedi
12,72
Püspökszilágy
12,19
Aszód
9,59
Domony
8,39
Bag
1,53
Iklad
0,84
Hévízgyörk
1,17
Acsa
0,56
Cső vár
0,2
Galgagyörk
0,43
Püspökhatvan
0,59
Összesen:
100,00
Felelő s: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit pü. elő adó
Hajdu Tünde igazgatási ea.
Határidő : azonnal
16) Egyebek

Fercsik Tibor: Jelezték lakosok, hogy a mű velő dési házban mű ködő büfé nyitva tartás nem fedi a
hivatalos nyitvatartási idő t, ebbő l sok probléma adódik, zavarják a fiatalok a környéken lakókat.
Kérem a jegyző asszonyt, nézzen utána és a szükséges lépéseket tegye meg. Sző ke Józsefné, a
Színjátszó csoport vezető je írt egy levelet a polgármester úrnak, ebbő l én is kaptam, kérte, hogy
olvassuk fel az ülésen.
-Sző ke Józsefné levele felolvasásra kerülTóth Tibor: Sző ke Józsefné a levelet elküldte , úgy gondoltam, hogy ezt a levelet nem olvasom fel,
több okból, mert sem Rajkó Gábor, sem én nem a Sző ke Józsefnét bíráltuk, kerestem többször
telefonon, hogy személyesen beszéljük meg, mi összeesküvés-elméleteket nem gyártunk, Sző ke
Józsefné nincs tisztában a tényekkel. Az, ami azon az ülésen elhangzott, az igazolható. Én a csoportot
semmiféle szereplésre nem kértem meg.
Rajkó Gábor: Ez a levél 50 %-ban személyemnek szól. Én 2010. februárjában lekötöttem a 2011.
augusztusi nyaralásomat, én már akkor tudtam, hogy az idén nem leszek itt a falunapon. Elő ző évi
Fásy-mulatóról: javaslatomra, adják elő a mű sort, és szedjenek belépő t. Ugyanez a szándék lett
volna idén is, hogy a Fásy-mulató elő tt csinálnak egy mű sort. A mű v.ház vezető úgy tájékoztatott,
hogy voltak emberek, akik megmondták, hogy nem. Úgy gondolom, hogy ez személyemnek szól és

ennek a testületnek szól. Remélem, hogy a következő tavaszköszöntő ugyanúgy megrendezésre
kerül. Kívánok nekik sok sikert a munkájukhoz. Várjuk ő ket a 2012.évi falunapon.
Bazan Tibor: Felhívom a lakosság figyelmét, mikor favásárlás van, és az idő s ember egyedül van
otthon, a szomszédok menjenek oda, és figyeljenek az idő sekre.
Rajkó Gábor: Egy újabb civil szervezet kért tanácskozási jogot 14 szervezet közül az elmúlt
idő ben 1-2 látogatta az ülésünk. Nagy az érdektelenség.

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

Tóth Tibor
Polgármester

Rajkó Gábor
Jegyző könyvhitelesítő

Szovics Mihály
Jegyző könyvhitelesítő

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

