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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 24-én megtartott 

rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház házasságkötő terem 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 Bazan Tibor 
alpolgármestert és Szovics Mihály képviselő t. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
 
2.) Tájékoztató Hévízgyörk Község közbiztonsági helyzetérő l 
    Elő adó: Gódor Ferenc r.ő rgy. Aszód Rendő rő rs parancsnoka 
 
3.) Polgárő rség tájékoztatója a 2011. évi munkájáról 
    Elő adó: Kis Csaba Polgárő rség vezető je 
    
4.)A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényből adódó önkormányzati és 

üzemeltetői feladatok meghatározása, az ÉK Pest megyei, majd a regionális Pest megyei 

átalakulási döntés előkészítése”  
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
5.) Mű velő dési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. évi munkáról 

Elő adó: Gedei Tiborné mű velő désszervező  
 

6.)Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és    

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás – Társulási Megállapodás módosítása 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
7.) Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. évi tevékenysége 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 

8.)Kovács Dóra Hévízgyörk, Templom tér 845.hrsz. közterület -használati engedély ügye  
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
9.)Virágtrend Kft. (Rajkó Gábor) – Fásy-mulató kérelem 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
10.) Piactér pályázatról tájékoztató. 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
11.) Tájház pályázatról tájékoztató. 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
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12.) Pető fi Sándor Általános Iskola intézményvezető i állásra érkezett pályázatok elbírálása. 
     Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
13) Egyebek 
 
 
Tóth Tibor: Javaslom, hogy az Egyebek pontként tárgyaljuk meg a következőt:  

- Nagy-Tóth Gáborné jubileumi jutalom ügye 

- Galgamedia Zrt. kérelme 

- Vízdíj és csatornadíj csökkentésről tájékoztató 

ZÁRT ÜLÉSEN: 

- Mikus György bérleti szerződés ügye 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi 
pontokat. 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
Tóth Tibor: A mai ülésen nem kívánok tájékoztatót adni, mivel a két ülés között történt 
eseményekrő l tárgyalunk a mai ülésen.  
 
2.) Tájékoztató Hévízgyörk Község közbiztonsági helyzetérő l 
Gódor Ferenc r.ő rnagy ő rsparancsnok: - Ismerteti a tájékoztatót.- 
Szovics Mihály: A 60,7 %-os bű ncselekmény-arányt hogyan lehetne a szomszéd községben 
redukálni? 
Gódor Ferenc r.ő rnagy ő rsparancsnok: A folyamatos jelenléttel. Tavaly 7 kolléga jött, a 
státuszunk be van töltve. Folyamatosan járő rözünk. 
Rajkó Gábor: A nyomozási útmutatóban: 2006-ban a bű nügyek 54%-a lett felderítve, ez 
növekedett. Traffipaxos autók egyre többen vannak, de a halálos áldozatok száma még 
mindig több. 
Gódor Ferenc r.ő rnagy ő rsparancsnok: Változott a számolási rendszer is. Hévízgyörkön a 
bű ncselekmények jelentő s része fel van derítve. A baleseteknél kiemelkedő  helyet foglal el 
a gyorshajtás. Folyamatos sebességméréseket végzünk. 
Tóth Tibor: Elszaporodtak a konfliktusok a családokon belül, bántalmazások. A bántalmazott 
azt a választ kapja, hogy a rendő rség nem tud beleavatkozni a családi ügybe. Volt 
jogszabályváltozás, milyen szinten tudják ezt kezelni? Már az visszatartó erő , ha megjelenik 
a rendő rség.  
Gódor Ferenc r.ő rnagy ő rsparancsnok: Minden esetben eljárunk, ha a sértett kéri. A 
visszatérő  bántalmazáskor a bántalmazó felet el tudjuk távolítani a családból.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
19/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Gödöllői Rendőrkapitányság 2011. évi beszámolóját Hévízgyörk község közbiztonsági 

helyzetéről. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal 
 
 
3.) Polgárő rség tájékoztatója a 2011. évi munkájáról 
Tóth Tibor: A mai napon a vezető  lemondott tisztségérő l. Péli Károlyt kértem meg, hogy 
képviselje a polgárő rséget. A feltételek biztosítása mellett, a Polgárő rség tagjai 
lelkiismeretes és kimerítő  munkát végeznek. Rendezvények szervezésében, közlekedés 
biztosításában, iskolások átkelésében segítenek. Megköszönöm munkájukat. 
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Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
20/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Hévízgyörk Polgárőrség Egyesület 2011. évi beszámolóját. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal 
 
    
4.)A viziközmű  szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénybő l adódó önkormányzati és 
üzemeltető i feladatok meghatározása, az ÉK Pest megyei, majd a regionális Pest megyei átalakulási 
döntés előkészítése” 

Tóth Tibor: A törvény meghatározta, milyen feltételek mellett szolgáltathat majd a 

továbbiakban a viziközmű. A szám 150.000 bekötéshez van kötve. Több, kisebb viziközmű 

társulásoknak egyesülni kell, mert az a feltétele annak, hogy a vagyonunkat ne kelljen átadni 

az államnak, hanem továbbra is önkormányzati tulajdonban maradhat. 

Ritecz György Galgamenti Viziközmű Kft. ügyvezető igazgató: - részletesen ismerteti az 

előterjesztést.- 

Fercsik Tibor: Működésben okoz-e változást? 

Ritecz György Galgamenti Viziközmű:  Akkor lesz jó az átalakulás, ha a fogyasztó annyit 

vesz észre, hogy a bagi központon más tábla van kitéve. Az a célunk, hogy minden helyi 

munkaerőt megőrizzünk,  a kialakult szerkezetet megtartsuk. Ahol van helyi karbantartó 

csoport, maradjon meg, stb. Lesznek dolgok, melyeket természetesen központosítani kell.  
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
21/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

1. Hévízgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 

viziközmüvek üzemeltetésére létrehozott Galgamenti Viziközmű Kft. átalakítását 

támogatja, figyelemmel a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. előírásaira. 

 

2. A Képviselő-testület kimondja, hogy a Kft. átalakítását más Pest megyei, már meglévő, 

kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő üzemeltető gazdasági társaságokkal való 

egyesüléssel (beolvadással) kell megoldani. 

Megbízza az ügyvezetőt az átalakulási terv elkészítésével. 
 

3. A Képviselő-testület kimondja, hogy a viziközmüvek üzemeltetésével kapcsolatban 

meghozandó döntéshozatalba be kell vonni azokat a települési önkormányzatokat is, 

akiknek területén a Kft. jelenleg is viziközmű szolgáltatást nyújt, de még nem 

tulajdonosai a Kft.-nek. 
 

Kimondja továbbá, hogy Acsa, Csővár, Galgagyörk Püspökhatvan, Kisnémedi, Püspökszilágy és 

Verseg Községek önkormányzatait 100.000 Ft/önkormányzat befizetendő üzletrésszel fel kell 

venni a tagjai sorába. 
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4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a viziközműveket létrehozó illetve működtető 

önkormányzati társulások törzsvagyon behozatallal, tőkeemeléssel szintén csatlakozzanak a 

létrehozandó új gazdasági társaság tagjaihoz. 

5. A Képviselő-testület kimondja, hogy a Galgamenti Viziközmű Kft. ügyvezetője tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a cégek egyesülése érdekében, szervezési, jogi, gazdasági és műszaki 

szakértői feladatok vonatkozásában, különös tekintettel az alábbiakra; 

- a működtető vagyon felértékelésére, a vagyonleltár tervezetek egységes elveinek és 

módjának kidolgozására, 

- a befogadó társaságban való tulajdonszerzés részleteinek kidolgozására, az új társasági 

szerződés előkészítésére, 

a   társaság   működésének   megszervezésére,    munkafolyamatainak,   belső szabályainak és 

munkaszervezetének kialakítására 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
22/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Gábor Országgyűlési képviselőt, hogy az Észak- Kelet Pest 

megyében található 26 viziközmü, mint egyesülő üzemeltetési szervezetek érdekeit képviselje. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
23/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

1.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési szándékát a 

viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvényben az önkormányzatokra előírt viziközmű 

ellátási kötelezettségüknek eleget téve, egy az önkormányzatok közös tulajdonában lévő viziközmű 

szolgáltató társaság kialakítására. 

2.) Kijelenti, hogy az érintett 16 település az átalakítás során egymással együttműködik, és 

együttműködési szándékát kiterjeszti Monor és Dabas városokkal és térségeikkel. 

3.) Kifejezi szándékát, - a résztulajdonában lévő Galgamenti Viziközmű Kft tekintetében -hogy az 

üzemeltető szervezetük átalakításával jogutódlással beolvad a befogadó gazdasági társaságba. 
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4.) Felkéri Dabas város polgármesterét Kőszegi Zoltánt arra vonatkozóan, hogy tulajdonukban lévő 
jelenlegi üzemeltető gazdasági társaság - DAKÖV Kft. - befogadja a csatlakozási szándékukat már 
kinyilvánító településeket 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző    

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
5.) Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2011. évi munkáról 

Rajkó Gábor: Az OKB megtárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Tóth Tibor: Sikerült a könyvtárat visszaköltöztetni eredeti helyére, így megint a mű velő dési 
ház és a könyvtár egy épületben mű ködik. Az intézmény mű ködésével probléma nem 
merült fel. Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
24/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Hévízgyörki Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolóját. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gedei Tiborné mű v.szerv. 
Határidő : azonnal 

 
6.)Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és    Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás – Társulási Megállapodás módosítása 

 

Tóth Tibor: Az elmúlt héten volt a lomtalanítás, előtte pedig az elektromos hulladékgyűjtés. 

Mindkét nap felesre sikeredett, voltak, akik aggályukat fejezték ki, mivel nem háztól történt a 

lomtalanítás. Hozzám több panasz érkezett ezügyben, következő társulási ülésen javasolni 

fogom, hogy álljon vissza az eredeti rend, hogy a lakásokból lehessen elvinni a lomot. Most 

az 5-6 évvel ezelőtt megszületett döntésüket egységes szerkezetbe kell foglalni, új dologról 

nem döntünk. 

Bazan Tibor: Én is sok negatív észrevételt kaptam. Az általános iskola részére a feleslegessé 

vált fém- és papírhulladékot az önkormányzat segítségével újra össze lehetne szedni. Így a 

befolyt összeggel tudnánk segíteni az iskolát. Hirdessük meg a lakosság körében ezt. 

Bobál István: A határozatban pontosan jelenjen meg, hogy egységes szerkezetbe foglalás 

történik most. 
Tóth Tibor: Aki egyetért a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalás 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
25/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás – Társulási Megállapodás egységes 

szerkezetbe foglalását. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
 
7.) Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. évi tevékenysége 
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Tóth Tibor: Múlt héten volt társulási ülés, ahol elfogadtuk a 2011.évi beszámolót, 

meghatároztuk a pénzmaradványokat. Szűcs Lajos megyei önkormányzat elnöke is 

tájékoztatót adott.  
Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
26/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának 2011. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót.  
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
8.)Kovács Dóra Hévízgyörk, Templom tér 845.hrsz. közterület-használati engedély ügye 

Tóth Tibor: Tulajdonosváltás történt az üzlethelyiségben, ezért van szükség az új bérleti 

szerződésre, az épület nem a miénk, de a mi tulajdonunkon van. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
27/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának képviselő -testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kovács 
Dóra 2192 Hévízgyörk, Ady E. u. 125. sz. alatti lakos 2012. április 1-vel a Hévízgyörk, 
Templom tér 845 hrsz közterületen lévő  üzlete után 24 m2-re közterület bérleti szerző dést 
kössön Hévízgyörk Község Önkormányzat képviseletében Tóth Tibor polgármesterrel. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 

Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Gólyáné Dudás Edit gazd. vez. 
Hajdu Tünde ig. ea. 

Határidő : azonnal 
 
9.)Virágtrend Kft. (Rajkó Gábor) – Fásy-mulató kérelem 

Tóth Tibor: - ismerteti az előterjesztést.- 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
28/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete  az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság javaslata alapján a Fásy-mulató megrendezésével kapcsolatban 
ingatlanhasználati megállapodást köt a Virágtrend Kft-vel (Hévízgyörk, Úttörő  u.48.) 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
10.) Piactér pályázatról tájékoztató. 
11.) Tájház pályázatról tájékoztató. 

Tóth Tibor: A tájház pályázat: Kiderült, hogy ebből a pénzből ezt a pályázatot nem lehet 

megvalósítani. Szakértők bevonásával arról tárgyaltunk, hogyan lehetne költséget 

csökkenteni. Szigorúak az előírások. A 18,5MFt-hoz még min.1,5MFt kellene, + 5MFt áfa. 

Forgalmi értéke felújított állapotban sem érné el a 10MFt-ot. A tárgyalások még tovább 
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folynak, az időből még nem csúsztunk ki. Ugyanez mondható el a piactér pályázatról is, ott 

még nagyobb önrésszel kellene beszállni. Ebből a pénzből a kiírás szerinti építményt nem 

lehet felépíteni. Annak idején hiányos volt a tervezés, a gépészeti berendezések megtervezésre 

sem kerültek.  

 
12.) Pető fi Sándor Általános Iskola intézményvezető i állásra érkezett pályázatok elbírálása. 
Tóth Tibor: 2 pályázat érkezett az intézményvezető i állásra. A bizottságok, szervezetek a 
véleményezést elvégezték. Az OKB is tárgyalta, az ülésen az a kérés hangzott el, hogy 
mindkét pályázó prezentációt szeretne bemutatni az ülésen. 
 
Kovácsné Toldi Ildikó bemutatja prezentációját. 
Kustra Hajnalka bemutatja prezentációját. 
 
Rajkó Gábor: Az OKB a pályázatokat megtárgyalta, a pályázók a feltett kérdésekre 
válaszoltak. Az elő ző  eredményekrő l a legelső  dolog lett volna, amit megemlítettünk, hogy 
az elmúlt évben a sakkcsapat az országos diákolimpián az első  helyezést értek el. Az OKB 
titkos szavazást tartott: Kustra Hajnalka pályázatát 3 – 1 arányban javasolja elfogadásra. 
Bobál István: Pályázati kiírás szerint egyik pályázatot tudom értékelni. Ugyanis az egyik 
pályázat feltételhiányos. A közigállás.hu-n meghirdetett kiírásban feltételként legalább 5 év 
pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és legalább 3-5 év szakmai 
tapasztalat. Mivel ezt behozta a döntéshozó a kiírásba, ezzel ellehetetlenítette azt a pályázót, 
aki nem volt magasabb munkakörben, nem volt 3-5 év szakmai tapasztalata. Ennek Kustra 
Hajnalka pályázó nem felel meg eddigi gyakorlata alapján. Ha figyelmen kívül is hagynánk 
ezt, akkor is azt látom a bizottsági döntés alapján, hogy félő , hogy politikai és emberi 
bosszúállásra készül a testület. Ha figyelembe vesszük az eredményeket, a prezentációt, és a 
pedagógusok szavazatát, akkor látszik, hogy a pedagógusok vezetését Kovácsné Toldi Ildikó 
viheti tovább. 
Lukesné Csábi Ágnes: A pályázati kiírást jogásszal egyeztettük, minden törvényi feltételnek 
megfelel. A kiírásnak mindkét pályázó megfelel törvényileg, a szakértő k véleményezték 
mindkét pályázatot. A szakértő k véleményét és az anyagot is minden képviselő  megkapta.  
Dr. Sápi Attila: Nem láttam politikai dolgot mögötte, nem is azt nézem. Az ajánlásokat 
megnéztem, mindkét pályázó fel tud mutatni olyan ajánlót, akire véleményvezérként 
tekintek.  
Rajkó Gábor: Az OKB ülésen: jegyző nő t kérdeztük, hogy mindkét pályázó megfelel-e a 
követelményeknek. A válasz igen volt, van szakértő i vélemény arról.  
Dr. Sápi Attila: Amikor megválasztották az igazgatót, neki sem volt meg a szakmai 
gyakorlata, és a volt polgármester úr szerint felfejlő dött ehhez a feladathoz. Ezt a bizalmat a 
másik pályázónak is meg lehet adni. 
Bobál István: Mi ezt nem írtuk bele az akkori pályázatba. Felkértem az elő ző  igazgatót is, 
adja be pályázatát, de ő  nem kérte.  
Lukesné Csábi Ágnes: A szakértő i véleményezésbő l olvas fel.- „A benyújtott 
dokumentumok alapján megállapítható, hogy a közoktatási intézmény magasabb vezető i 
beosztásához szükséges törvényességi kritériumoknak és a pályázati kiírásnak mindkét jelölt 
megfelel.” 
A vizsgált területre vonatkozó megállapítások: Kustra Hajnalka a közoktatási intézmény 
magasabb vezető i beosztásához szükséges törvényességi feltételeknek és a pályázati kiírás 
feltételeinek megfelel” 
 
Tóth Tibor: A pályázatokat vizsgálta: Prekog szakértő  véleménye: mindkét pályázó magas 
szintű , SZMK Kustra Hajnalkát hozták ki, az OKB Kustra Hajnalkát, és a pedagógusok 
Kovácsné Toldi Ildikót. A testület ezeknek a figyelembe vételével is, és saját tapasztalata 
tükrében dönt. Ha itt politikai bosszú lett volna, akkor a Kovácsné Toldi Ildikó nem lett 
volna 18 hónapon keresztül igazgató. Én jártam személyesen az igazgatóasszonyhoz 
tárgyalni. Nekünk ma vezető t kell választanunk. El kell dönteni, melyik pályázó tekinti a 
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tudás szentélyének az iskolát. Az iskolának ideológiamentes, vallásmentes és 
politikamentesnek kell lenni. Egy vezető nek ezeknek a feltételeknek kell megfelelni. Én a 
döntésemet ennek szellemében hozom meg. Miért lettek a túlórák késő bb fizetve? Mert az 
iskolában olyan gazdálkodás folyt, hogy nem tudták az iskolához biztosítani a feltételeket. 
Az igazgatóasszony az OKB elnöke volt, az intézmény vezető je volt, önkormányzati 
képviselő  volt. Ilyen döntések születtek, hogy nem volt az iskolában fizetés, ennek a 
dolognak nem szabad elő fordulnia. 
Lukesné Csábi Ágnes: Mindkét pályázó nyílt ülést kért, bármelyik képviselő  kérheti a titkos 
szavazást. 3tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani, ebbő l egy elnököt. 
Tóth Tibor: Javaslom a titkos szavazást. Aki egyetért a titkos szavazással, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselő -testület  5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
29/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Pető fi Sándor 
Általános Iskola intézményvezető i állására beérkezett pályázatokat titkos szavazással bírálja 
el. 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal 
 
Szű cs Imréné Hgy. Hagyományő rző  Egyesület Népdalköre:Kustra Hajnalkának együtt kell 
dolgoznia a tanári testülettel, ha valaki nem szavazott rá, milyen hangulat lesz ott a tanítás 
alatt? Megy majd a gyű lölködés. A hangulat rá fogja vetíteni az iskola tanítására is. 
Figyelembe kellett volna venni ezt is. Nem volt-e harmadik lehető ség, esetleg egy másik 
pályázó? Ha már így alakult, hogy két unokatestvér összetű zésbe került. Sokan elítélik a 
faluban ezt. A másik: ldikónak van két gyereke. Ha problémával mennek az igazgatóhoz, 
hogy fogja kezelni a gyerekek problémáját. 
Tóth Tibor:  A diáktanács messzemenő leg támogatja Kustra Hajnalkát. Furcsa okfejtés, hogy 
valaki valakinek a rokona, és ezért nem pályázhat. Etikátlannak tartom ezt a felvetést. 
Elhoztam egy rendkívüli értekezletrő l egy jegyző könyvet. A jegyző könyvet nem kaptuk 
meg, mint fenntartó, de tudomásomra hozták. Jogász megállapította, hogy ezt az értekezletet 
nem lehetett volna megtartani. Az igazgatóasszonynak mondtam, hogy ez etikátlan. Nem 
értettem azzal egyet, hogy az igazgatónő  úgy kérte a támogatásokat a tanároktól, hogy majd 
áprilisban szavazni fognak. Nem ismertük a pályázatot. Február 1-jén készült a 
jegyző könyv. Az igazgatónő  azt mondta, milyen alapon jutott hozzám, furcsállottam, mert 
a fenntartásunk alatt mű ködő  intézményben nem történhet olyan, amirő l ne tudhatnánk. 
Toldi Ferencné Hgyörk, József A.u.29.: Másik jogász azt mondta, hogy belső  használatra 
történhet. 
Tóth Tibor:  A tantestület tagjai tudomásomra hozták, hogy ő k nem arról szavaztak. Ők 
csak arról szavaztak, hogy beadja a pályázatot.  
Kovácsné Toldi Ildikó: Arról szavaztak, hogy támogatnak-e a pályázatom megírásában, mert 
egyébként nem fogom beadni. 
Tóth Tibor:  A jegyző könyv mást tartalmaz: bele van írva, hogy majd áprilisban szavazni 
fognak.  
Kovácsné Toldi Ildikó: Szerencsétlen kiemelni egy mondatot egy szövegkörnyezetbő l. Arról 
szólt a szavazás, hogy ha ő k nem támogatnak, vagy úgy gondolják, hogy felesleges megírni 
a pályázatot, akkor én bele sem fogok. Kérdezem jegyző nő t és polgármester urat, hogyan 
került ki az iskola irattárából ez a levél? Ki vitte oda? A nyomtató kódját 5 ember tudja. Én is 
megkérdeztem jogásztól, valóban azt mondta, hogy nem szerencsés az a mondat, de én 
tehetek bizalmi szavazást, és ez egy belső  használatú. Amirő l jegyző könyvet kell küldenem 
a hivatalba: az az első  tanévet lezáró értekezlet jegyző könyve, ill. a tanévet lezáró értekezlet 
jegyző könyve. Ez egy belső  szavazás eredménye volt, ki kell mondani, spicli van a suliban. 
Hogyan került a hivatalba ez a jegyző könyv? 
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Tóth Tibor:  Ez lényegtelen. 
Kovácsné Toldi Ildikó: Nem. Sok minden kijutott az iskolából, aminek nem kellett volna 
feltétlen kikerülnie. Ez fogja megalapozni az iskolában a munkát, és a hangulatot deklarálni.  
Simáné Meleg Anna igazgatóhelyettes: Tudni kell, hogy a Diáktanácsot támogató pedagógus 
Kustra Hajnalka. A gyerekek természetes, hogy az mellett állnak, akik nap mint nap szervezi 
a programokat, mert ezért kap órakedvezményt és juttatást. 
Kustra Hajnalka pályázó: Köszönöm Szű cs Imréné aggódását, de ha valaki vezető nek 
jelölteti magát, akkor tisztában van azzal, milyen feladatok várnak rá. Meg tudok birkózni 
azzal a kialakult helyzettel, ami az iskolában van. Nincs rossz kapcsolatom egy pedagógussal 
sem. Igaz, a Diákönkormányzat engem támogatott, mert velem dolgoztak együtt, a 
pedagógusok pedig többségében Ildikót támogatták, hiszen még most is ő  az igazgató, a 
munkáltatójuk még mindig ő .  
Tóth Tibor: A törvényes keretek között kiírtunk egy pályázatot, az igazgatónő  édesanyja 
megvádolt, hogy én személyre szabottan írtam ki a pályázatot. Meg lehet nézni a kiírást, 
törvényeknek megfelel. Az igazgatónő nek lejárt a pályázata, új vezető  kell, marad-e a régi, 
vagy új lesz, majd eldöntjük.  
Toldi Ferencné: A Hajnalka milyen jogon kéri számon az igazgatót, hogy miért szervez 
Erdélybe kirándulást.   
Zsidiné Kovács Tünde Hgy.Vörösmarty u.: Amirő l szólnia kellene az egésznek, azok a 
gyerekek. Az én fiam Hévízgyörke akar járni. Össze vannak vonva az osztályok, egyre több 
gyerek megy el Hévízgyörkrő l tanulni.  
Dr. Sápi Attila: Az lenne a jó, ha szakmai alapon döntenénk, és nem vinnénk el valóságshow 
irányába a dolgot. 
Tóth Tibor:  Javaslom a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Fercsik Tibort, tagjainak Rajkó 
Gábort, és dr. Sápi Attilát. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
 
A Képviselő -testület  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
30/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Pető fi Sándor 
Általános Iskola intézményvezető i állására beérkezett pályázatoknak a szavazatok 
összeszámolására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnöke Fercsik Tibor, 
tagjai Rajkó Gábor és dr. Sápi Attila.. 
 
Felelő s: Tóth Tibor  polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal 
 
- A titkos szavazás lezajlik, a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a szavazatokat .- 
 

Fercsik Tibor: A titkos szavazás eredménye: 
Kustra Hajnalka:  5 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás 
Kovácsné Toldi Ildikó:  2 igen szavazat, 5 nem szavazat 
 
Tóth Tibor: Aki a titkos szavazás alapján egyetért Kustra Hajnalka intézményvezető i 
kinevezésével, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
31/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete a Pető fi Sándor Általános Iskola 
intézményvezető i állás meghirdetésére jelentkezett pályázók közül Kustra Hajnalka 
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pályázót nevezi ki Hévízgyörk Községben az önkormányzat fenntartásában mű ködő  iskola 
igazgatójának 5 éves idő tartamra. 
A megbízás idő pontja: 2012. július 1-jétő l 2017. június 30. 
Bérezés a Kjt. Alapján. A magasabb vezető i pótlék mértéke 200 %. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
13) Egyebek 
a.) Nagy-Tóth Gáborné jubileumi jutalom ügye 
Rajkó Gábor: Az OKB megtárgyalta az elő terjesztést. Az OKB ülésen nem született javaslat. 
Tóth Tibor: Ha ez tudomásunkra jutott volna a költségvetés tárgyalásakor, akkor beépítettük 
volna a költségvetésbe.  
Lukesné Csábi Ágnes: A költségvetés készítésekor nem került betervezésre. Mivel ezt utólag 
igényeljük meg a prémiumévek –program keretében, és a jubileumi jutalom nem lett 
betervezve, ezért kell határozni, hogy minek a terhére legyen kifizetve.   
Fercsik Tibor: Nem támogatom, hogy az iskolából vonjuk el az összeget. 
Szovics Mihály: Javaslom, hogy fele-fele arányban legyen kifizetve. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
32/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete  úgy döntött, hogy a Pető fi 
Sándor Általános Iskola 2012. évi költségvetésébő l a dologi kiadások átcsoportosításával, 
illetve az Önkormányzat tartalékának terhére fele-fele arányban 1 020 393.-Ft-ot biztosít 
Nagy Tóth Gáborné munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos költségekre. Így Nagy 
Tóth Gáborné megkapja az 5 havi jubileumi jutalmát, elszámolásra kerül a Prémiumévek 
program terhére meg nem igényelhető  munkabére, illetve 2 nap szabadságmegváltás. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Gólyáné Dudás Edit gazdv. 
Bányánszkiné Tóth Erika pü.ea. 

Határidő : azonnal 
 
b.)   Galga Media Zrt. kérelem ügye 
Tóth Tibor: A Galga Media Zrt. kérelmet nyújtott be, hogy a községben kábelhálózatot 
építsen ki.  
Gyetvan Tamás Galga Media Zrt.: Rövid tájékoztatót ad a kérelemrő l.  
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Galga Media Zrt. részére az elvi engedélyt megadjuk, 
és szolgáltatókká váljanak, és minden hatósághoz beadják az engedélyeztetési 
dokumentációt, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
33/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a Galga 
Media Zrt. részére elvi engedélyt ad arra, hogy Hévízgyörk községben az FTTH hálózatot 
kiépítse, és szolgáltatóvá váljon. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
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Hajdú Gáborné: Hévízgyörki Nyugdíjasklub Egyesület: Az Egyesület Népdalköre május 29-
én tartja 20.éves évfordulóját, kérem a testület támogatását, meghívom a testület minden 
tagját, azokat is, akik nem szerettek bennünket, akik meghozták Hévízgyörkre, hogy 
kettészakítottak bennünket, én azoknak is megbocsájtok. Az a képviselő  is jöjjön el, és 
legyen ott velünk. Ne piszkáljuk egymást. Ilyenek nem vezető nek valók, és még mindig van 
tábora. Megtették a faluba, egy ördögnek kellett lenni, aki ezt behozta a faluba, hogy így 
szétszakított bennünket.  
Tóth Tibor: Mikor az ezévi költségvetésünket tárgyaltuk, a kórusokat támogattuk, benne van 
a költségvetésben az is, hogy a jubilálókat anyagilag is támogatjuk, részt veszünk a 
rendezésbe. 
Bobál István: Személyeskedés viszi a legrosszabb vágányra a dolgokat. A civil szervezeteknél 
nem tettem különbséget, a 15 éves jubileumi mű sort úgy megszerveztem, hogy sokan 
gratuláltak. Nézze meg, milyen támogatásokat kaptak az akkori testülettő l, ezek után hozza 
meg véleményét. 
Hajdú Gáborné: 15 éves ünnepségünkkor azt mondta Bobál úr, hogy elrendezi az ételt. A 
második félévi juttatásunkból levonta.  
Bobál István: Olyanokat vontam le a számlából, amikor a rétessütéseknél a számlán 
megjelent a lecsókolbász, meg az uniqum. Ezeket természetesen levontam, mert nem 
tartoztak az ünnepséghez és sütéshez. Saját tudásom szerint egységesen, egyformán bántam 
mindenkivel.  
Tóth Tibor: Meg lett ígérve a kórusnak, hogy kapnak támogatást, majd a következő  féléves 
járandóságból le lett vonva. 
 
c.)   Vízdíj és csatornadíj csökkentésre árajánlat 
Tóth Tibor: Árajánlatot kaptunk a díjak csökkentésére. Egyszerű  szerkezetet kellene 
felszerelni a csapokra, ami szabályozza a vizet. Ez összesen 27.400.-Ft lenne.  
Aki egyetért azzal, hogy az iskolában felszereltessük az árajánlatban szereplő  terméket, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
34/2012. (IV.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő -testülete úgy döntött, hogy a 
NuovaEnergia Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft. árajánlatát elfogadja a vízdíj és 
csatornadíj megtakarításra, és a Pető fi Sándor Általános Iskolába megrendeli az 
árajánlatban szereplő  terméket nettó 27.427.-Ft összegben. 
Az összeg a 2012.évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
Szovics Mihály: A Kossuth Lajos utcában sok járdalap el van törve. A „Bitter közben’ a busz 
túl közel áll a járdánál. Tölteni kell rajta, vagy ne álljon közel a busz, meg van már 
süllyedve. 
Tóth Tibor: Cserélni fogjuk járdalapokat. Az artézi kútnál is fel fogunk néhányat használni, 
a parkoló részt ott szilárd burkolattal láttuk el. A mai napon leszállították a díszkút 
kiépítéséhez való anyagot.  
Bobál István: A három egyház levelet juttatott el a testülethez, ez miért nem érkezett meg a 
képviselő khöz? 
Tóth Tibor: A testületnek oda fogom adni a levelet, de ettő l függetlenül erre a levélre meg 
fogok válaszolni. Nem a három felekezet írta, az evangélikus egyház és a katolikus egyház a 
Bobál István és a Rozsnyai Kálmán sugallatára. A levél arról szól, hogy mindhárom egyház 
arra kér minket, hogy vegyük figyelembe a vallásos emberek érzelmeit, és ünnepeinket úgy 
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szervezzük, hogy ne zavarjuk a vallási életet. Az ünnepek mindig úgy voltak szervezve, hogy 
az egyházakat negatívan ne érintse. Kérik, hogy a falunapot augusztus 20-ról helyezzük el 
máshova. 2002. óta Bobál úr ezt mindig szorgalmazta, aztán megszüntette és áttette az ÖHE 
napra. Az emberek kérése az volt, hogy azt a 4 évig tartó rossz állapotot szüntessük meg.   
Fercsik Tibor: Nem tudjuk, mirő l szól a levél. Hozzám is címezték, és nem mondhatom el a 
véleményemet. 
Tóth Tibor: A testületnek oda fogom adni a levelet, de ettő l függetlenül erre a levélre meg 
fogok válaszolni. Az önkormányzat az ünnepekkel kapcsolatban semmi olyat nem tett, ami a 
vallásos emberek érzelmeit sérti. Sajnálom, hogy a plébános úr vagy a lelkészasszony felült 
ennek a felvetésnek. 1992-ben az első  falunapot rendeztük, az egyházak egyetértésével a 
katolikus egyház kérésére szerveztük így az ünnepeinket az ökumenikus együttléttel 
kapcsolatosan. Ezek az együttlétek 2006-ig zavartalanul mű ködtek. Meg fogom írni a 
magánvéleményemet a plébános úrnak és a lelkész asszonynak.  
Fercsik Tibor.Az OKB vezető je meghívta a civil szervezetek vezető it, ott volt egy szavazás, 
mikor legyen a falunap. Ott a többségi döntés a június végi idő pont volt. Ezt figyelmen kívül 
hagyva a testület úgy döntött, hogy visszakerül aug.20-ra.  
Bobál István: A református lelkész azt nyilatkozta, hogy ő  a saját véleményét mondja, 
egyetért, hogy kerüljön el a falunap, de ő  nem illetékes, megkérdezi a presbitériumot. Rajkó 
Gábor kérte meg az egyesület vezető it, hogy mondjátok meg, és a falunapot akkor tartjuk, 
mikor a civil szervezetek akarják. Rajkó Gábor a következő  szavazáskor már a saját 
véleményét megváltoztatva mellé állt a slepp mellé és szavazott erre. Az ünnepségek 
2006.óra kiválóan mű ködtek. A polgármester bojkottálja a levelet. 
Tóth Tibor: Ide fogom hozni, mikor itt lesz az ideje. 
 
Dr. Sápi Attila képviselő  elhagyja az üléstermet, a képviselő -testület létszáma 6 fő re 
módosul. 
 
Rajkó Gábor: Az OKB ülésre meghívtam a civil szervezetek képviselő it. A többség úgy 
szavazott, hogy maradna a júniusra a falunap. Minden bizottsági ülésre megkapja a 
meghívót, még nem jött el. Eddig még csak kritizálta. Van mindkét dátumnak elő nye és 
hátránya. Az a javaslat történt, hogy maradjon a falunap augusztus 20-án, mivel a katolikus 
egyháznál van szent mise, 11.órakor kezdő dik. Az ünnepség 13.órakor kezdő dne, akadálya 
nem lenne, hogy valaki ne vegyen részt a misén. Szavazáskor tartózkodtam és közöltem, 
hogy azért tartózkodtam, mert a nyaralásom le volt kötve aug.20-ra. 
Szovics Mihály: 1992.óta volt 20-án a falunap. Hányszor vetették fel az atyák, hogy ez 
ütközik valamivel? Ez csak most lett probléma. 
Tóth Tibor:Az ünnepi beszédet mindig a katolikus plébános tartotta.  
Bobál István: Azért nem járok bizottsági ülésre, mert nem választottak be egyik bizottságba 
sem. Ma itt volt az igazgatóválasztás, komoly, szakmai megfontolások alapján ez az 
eredmény született.  
Bazan Tibor: Mi van abban a levélben? 
Bobál István: A polgármester és a jegyző  tegye meg kötelességét, és küldje ki a levelet. 
Bazan Tibor: 2010.óta Bobál István képviselő  úr egy nemzeti ünnepen meg nem jelent.  
Bobál István: Részt vettem a nemzeti ünnepeken, csak nem Hévízgyörkön.  
Tóth Tibor: Következő  ülés elő tt meg fogják kapni a levelet a képviselő k.  
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 

 
Tóth Tibor      Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
Bazan Tibor 
Jegyző könyv hitelesítő  
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Jegyző könyv hitelesítő  
 
 


