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és a falu lakosságából kb. 70 1ó.

Tóth 'I'ibor Dolgármester: 'I'is7tclcttc] köszöntiim a megjelenleket, 
^ 

kö7mcghallgalás
halározatkópes, 1 képviselií hiányzik. Javaslom, szovics trlihá,"-l és Ba7all Tibort
jegyziikön}n -hilelesítőnek,

A képViseló{cstiilet egyhangúlag ellbgadja a jegyZőkön]1Jlitc]csítóket,

Tóth Tibor Dolgármc§tef: Az elrrrúlt he|ek lönénéSei arra inspiráltak, hog_Y nebáI1) do]got
fciele\ ene s ítsünk. AZ előZő testület megíralta újra Hé\ízg)ijlk töfténetét. melynek Ulolsó
mondilta c7 volt: 1990-ben megválasztották Tóth'l'ibo tiinácselniiknek, c7által a faluba úli

lörténelcm kezdődólt, Ehhez ke]lettek olyan személ}ek, akik elindín)tták. hogy a falu il'ra
öüálló ]eg,vcn, Az, hogy újra ijnálók lettilnt, sok cmbenek köszijnhetii, E7ck közül sokal
kitünteltünk ljrdenrérenmel. de egy embert \'alahog,v kifelejleltünk a sorból. ToIde Istvál]nót,
ő a legrégibb a közéletbei. sokat tett aZ önállóságór1. a lendszerváltás után nég 12 óvig a
testületnek oszlopos tagja és alpolgán]]ester is volt. Október 23-i iinnepségen átadtuk a
hévíZgyi'rk i jcl\,ó )t azokriak, akik ezt a cimct már eln),erték, o1t valaki felhívla a lig},e]mcm.
hog], Torda lstvánnéról megfeledkeztiirk nle!, Én clmondtcrn, ho!) ]lem lr]edkeztünk mcg,
2002-ben őt jaYasoltük erre a cínüe, de a testiilet ak]ior nen lbgadLa el. J990-bcrr új
törléie]em kczdődajtt, a falu életében negint egy írj korszak fog jörrni, hiszen a január 1-.jótó1

íl,jra felállnak a jár,ások. az önkom,iányzati lcndszefi nleg\,áltozlalják, a7 isko]ákat
államosílják, Most vaú clbírálás alatt. hog_y az iskola míiködtetéSét aZ öntriornánvzat tudja-e
vállalni. vagy ncm. Mi ezt úg],jelcztiik, hog,v kajltsógvetés moslani ismerele alapján ne1n
tudjuk vállalni, A komány aZ eladósított. 5000 fó alatti önkonnán}Zalok adósságállomrin"vát
n,tég ebben az óvben átvallalja. 3200 ö.tornánvzat van. ebből 1900 önkornrán}zatnak \,.[1
bitelállománl,a" 1300 öntornányzat van, akinck nincs adóssága. AnTíg ón voltam a
polgánrrester. IlévíZ$/órk is aZ 1j00 telepiilés közé larlozolt, Sajnos most bóvcn van
adósságunk a kötvényból több nint 500 millió Ft, dc eZ a kajvetkező é\,i műkijdésünk záloga.
hog} az á]]am ezt átyáilalja, mert 2013. ütán az önkományzat fiZetésképtelen lennc. Mi azt a
szerény \,álLa]ást tettük. hog! HévíZgyölk gazdálkodását visszaállitjuk a régi mcderbe. Lz
sikerült, volt 64Mli löVid leláralú hitel. an1il 2011.április ]-ién vissza kcllctt volna fiZetni,
en,e nem volt fedezel. A köLvény 2022-ig aZ önkoinányzatra 600MFt adósságot rótl \,o]na ki,
Sikeri'rlt a r,ör,id lejilratú hilel adósságo1 lerendezni, átülemezni, ennek iéjébcn az idérr is 31
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Mft-ot fizetünk a kamatára. 20l4-ig ezt lissza is tudiuk fi7etni. Minden intézményLintr(
működik. 6Mft tatlalékkal rendelkeztink. jól gazdálkodLrnk, 3lMft-ot a hitelre fordítottuk.
Most ]lN4Ft-ért bánli beiuházást tudnail( csinálni, \agv civil szcrvczeteket támopatni. l]a
nem lcone hilelkamat. 2005-ben 4.800e|t-ta] tánogallLlk a civil szervezetekel, Galga t\-t
5soeFt-tal támogattLrk. a képvisclők tisáe]etdij-felajánlásából ].269c}rta1 támogatt/ik aZ
Ohe-t. akkor aZ összesen 6,5Mft mcnt s7cn,czcteknck tfunogalásr.L A tcstülel a 2 év a]att
bebizonvjtotta. hog),,tud leleIősségteljcsen gondolkodlii és eioszlani a pénzt, Az itltéánén},ek
Zavarlalanul n]űködtek, Szeptemberben bcindult aZ iircgek otthona. önerijbiil kclitésépítésné]
fejlesztóscket hajtottunk végrc, Lchctnc ar],ól szóLni, hogy sikercsen mcgrcndeztük a
falurrapot, a szerényen támogatott civil §zcnczcteink milyen szép eredménveket ónek el, ez
mind Hévízgyörd hírne\ ét öregbiti,
Bobál IstvánI Köszöntön a megielenteket, Meglepődve ha]]ottam, hog], 1990-es évr,ól, 2005-
ős é\,Tő1 beszé]türk, aíó1 nenl ]ulloltunk, hogl,mit csinált az clnríllt kéi él,ben a tcstület. A
2006-1o-es ijnkormán,\-zat olyan rosszlll 1nűködött a faluban. mindcnt felelőtlenü] csinált. csak
azt fclejtették cl mondani, hogy már amikor mi a köt\,én}-t kibocsátottuk. tudluk. hogY na$/
vaIószíniiséggcl czcket a pél,]zeket nem az önlormanyzatoknak kcll visszafizetni. Akkor nrar a
Ficleszcs önlornrányzatok vezetói nagyon nag!, adósságokba mentck bele. és mlrr akkor
non.logatták. lTogv mivcl sok póná elvontak aZ önlornányzatoktól éYes szinten.
valósziniisítették, hogy ezckct a pénzckct ncnl kell visszafiZetni. 2007-2008-ban 1i képvise]ő
igent nondott a kijtvén},kibocsátásra, cbből itt van három, aki 201o-ben nlegfordította
köparn),cgót, aki 2008-ban azt monclta, bocsássuk ki a köh,ón}.t. utána 20l0-ben elkczdte
nrondani. l,iogl,nenr j(i a kaitvény, klrr Yolt megcsirrálrrunk. A köt\,én}.kibocsátássa] 510\4ft-ot
l]oztunk a fallűa. rrrind a te]epülésen beé|ítésre került. Iclősck otthona, csapadékvíz-elvezctós,
iskola pá1,1ázat. orvosi renc]elij 6Nln. ]MF1 tel11ető. Tenetö utca, |rdél!, Lllca. 3N.,lft

miivelódési ház, Két pálylizatol ajelenlegi testület visszaadolt 5lMft összcgLrcn. piacpál}iat.
és tá.jház pálvázat. Eg),ik képviselőlársuilr, aki nem szavazla meg a kijtvén}-t, akkor szava:4ná
meg. ha ]ennc eg,v arany tojást tojó 1),úk. aki eljönnc és a köl\,én} l átvá]]alná, Nlost az állam
felelősséctcljesen goidolkodolt. és azt mondta, hogy aZ ijnkormián},zatokat kinenti,
Polgárncster azt mondta, hogy 2006-ben aZ öilronnínyzatnak nem \olt adóssága: eZ rren]
igaz. mcít anikor átvetlem. igenis \,olt adóssága. 2013, január 1-jén aZ ijllkormá]yzat
elindulhat tiszla lappa1, negnulathatja, hogy fclelősségteljesen mit 1udnak tcnni.
Hülladékszállítás| nincs liáZtól \aló szeiektív szállítás. és llcm volt ez é\,be11 ]ontirlirnitás,
Személyeskcdés iS töúén1: eg) relldez\,én),on az Ad_v li.u,5,sz,clőtt. 1rog,"" ne áiljanak be a
kapLrba az autók, egy szalaggal aZ ott lakó le7árta a hjdat, AZt nrondták. ho§, a
hél ízgvörkieknek nerrr engedjük meg, hogy odaálljanak, napközben is tőbbször elá]]iák az
aütók a bcjáratol. de nem Zfujuk le. trlost látom, hogy a polgármester úr lezárta önkormányzati
pénzen a saját hídját és el is ke tette, Jó1 tette, dc amikor ólt tettem. akkor nem tettem.iól,
mer1 egy szalaggal e]Zártam fél napla hogy nc álljanak a tcrhes asszonJ,háZa eliitt autó\,al.
Kót esztendő volt. hog,v a testület 650cl,i-ot adotr a civil szervezetnek. anikor tehcttük
adtunk. amikor ncm tchettiik. ncm adtunk. A kötvény kibocsátása a telepűlés feilődését
clősegíte(e. soha cgy ciklusban nen,i volt a ]yi bcruházás, anit akkor elkészítettünk. ós lám
l]1osl iincs adóssága HévíZgyörknek. Sok sértést kaptam, jó lenne. elgondolkozni, ki tett jót,
az, aki bocsátott ki kötvényt, és hozott 510Mft-ot, a tclepiilésen maradl nrinden beruházás, és
most pedig nem kell visszaíizetni. ]]Z pozitílum, A következó két évben rlindcn
lámogatásomat megadom, hog,v a település fejlődiön a következő időszakbarr,
Bazán Tibor| Kószöntöm a negielenteket, Örti]c;r. irog5 Bobel kepriseJo uL rnájus 29. óta.
volt 7 ülés. atnin 1 iilésen volt jelen, ismét negtisztelt nilrtel, Kistelepülések esctóbcn a
201 1 ,dec.3 1.aclalok alapjál az olszágos állomány 8'%-a kör|ili adtisságálbnlán!, oszlik rrreg
]600 ijnko],n]ányza1 között, AZ áh,á]]a]ás decl2-én feliná]ló hilelre és adóssáeaira fognak
kileliedni, AZ adósság kilizetés még aZ idén üeg fog történni. Nagyon rragy scgitsóg a köZel



500Mft át\,á]]alása. Az állam átvállalja, az ugyanúgl,a hévizgyöIki emberek pénze is, mint a

nragyar államban élő lelcpülésen éló cmbelé, Mit csináltunt két év a]aü. ene is fogok
válaszolni. 2007-ben 11 kópviselő igcnt nondott a kötvényre| igen, de nem erről volt szó,
hanem aüól, hog]- tenlclő beruháZást fogu.l( idehozni, De nem eZ töíént, miiködéSre elment.
de el tudon mondanj, menn}i mcnt pályáZatíIóknak, naptfuTa, híímondóra, Ha valaki 2007-

ben az aldlori tclepülésvezetőknek a javaslatara negszala7ta, nen gondolom, hogy

köpönyegforgató lennc. Van elképzelésenr, ki köpönyegtblgató- 2 pályáZat l,isszaadását éi
javasoltam. mivel aZ (inkoünányzatn.ü a támogatottsága 60%, Ha irjra kiírásra kerül, altor
civij szel1ezeltel szcretnénk rnegpályilzni, mcft nekik 100 % os a támogatottság. Igen. két

éven keleszlül csak az .rdósságról beszéltünk. Két éve kercsztül aZ volt a lcgfonlosabb, hog,v

a núködés alapiait megteremtsük. Nov.30-jg ben}!,jtásra kcrült aZ öreg tcmpbm le]újítására

egy pál)ázat. .lan.elejérr benvújtásra fog kerülni ol_"*an pályáZat. alni Hé\,íZg)örk összcs
imézrlén_vcinck fűtéskorszenisítéséíe iránl,ul, összköltsége 800N{|t, 2009.aug,24-i levé1 van,

anri a Raií}'eiserr Banknali íródott, ilog! a 150Mft óvadéki 1etétbcn ]é\ő pénzt engcdic
felszabadítani. A bail< úgy látta. 1rogl,nem jó irányba rrrennek Hévizg,lajrkón a dolgok, nem

engedte íélszabadílani. 20l0-ben a hévízgyijrki válasaók is úgy látták, hogy nem jó1 nennck
a c1olgok. a la]u \ezetésc ncm jól vógzi a dolgát. ezért lelt a válaslási eredmén"v, anli lctt.

Öúliink, hogy a konnán,v lnit 1eit, dc lehet Iá számítani, lrogy aki a i'elelőtlet gazdálkodásén
Ieleliis. még szánonkérés i§ lehet,
Fercsik Tiboí| Úg,l jottem erre a ki]Zneghallgatásra. hogy talrin majd végle aZ ]esz a téna,
hogl,ni az. a1ni előíülk á11 és ncnr azt hallgaton mcg sokadszona azt a vilát. a it már

mi;denki kívülről tud. Csirlódnom kellelt, Én ezl nem szcretném n]égcg!,szer végighallgatni,
kéren, hog,v ha valakinek a jöviivel kapcsolatban van kérdése. azzal kezdjük, éS ezt a vitát

1ragl,juk a végét,e, nTer1 én azon lnál ne1n szeretnék részt verrni.

naüo celor: Köszöitöm a megjelenteke1, Úgy késziiltem, hogy amit ígéretct tc,ttem két

éwel ezelótt, hog,v a nrindenkori kiizmeghallgatáson beszárrrollánk, ni is történt aZ elmúlt

é!,ben pénziig_vilcg. Emek nagy részét polgármcster úr, alpolgármester u1 elmondta, Kőlvén),:

igen. negszavaztuk. de ílg,\, szalaztunk. hog} olyan dologra kij]], miko. páI)áZathoz ke1l

ijneró. teln]elő bcruházás. Több iJ_,,err bcrrrhllzáS ]lem siker|ilt, A telkek kialakitása nenr biztos.

lrogy lilelőtlerr volt. hisz _jött egy válság, de a telkek a falu vagyonát képezik ,,\z clőző
polgfun]estcl, aá nTondra. hogy mié1* a ]aktanya területe, amiból majd dól a pén7, dc mikor
löbbször elhangzotl. hog,n-' már,csak cgy aláilás és miénli a terület, ón 2008-as költségletés

elfogadása elótt .jeleztem a polgármcstemek, Irogy nem vagyok hajlandíl elfogadrri ea a

költségvetést, nlcr1 megint felélünk 30-40vft-ot, Neln láttán biztosítothak, l]ogl,ez az

önl(onnán}zat talpon tud nraradni. Polgármestef azt mondta, hogy rnárciusra miént a Jaktanl-a

terúlele. én naiv módot] elhittenr. A kötvényből nem a beruházásokra lordítoftuk aZ

dsszegeket, hancrrr rrrinden óvben feiéltük a 30-,10Nlft-ot. Tijbb nint 100Mft-ot eltapsolt u
önkon,nányzat, mell akkor volt mindeme péiz, támogattuk a cjlil szelve7etekct, neln

számított, hán!, ]ó van az iskolábal egy osztál,vba. de odájg jutottür]i, hog}, a7 előzó tcstület

olyan aclósságot lrag,vott crre a lestület.e, hog},nem voltak kifiZe|re a túIórák. hitelek voltak,

Sikeriilt c]kcrülllüit a csőclbejutást. Aklior hoztuk czeket aZ áldatlan dajtltósckct,

létszánlcópítósek. osztá1!,öss7evoiások, liinlogatás elvonások, de így tudtunk talpon maradnj.

A fizetésck ki lannak fi7ctve, az iutézményck működnek. Idén n1ár 3 civil szeNezetick
tudtu]k adni támogatásl. ]'udtrrnt rerrdezr,énlcket csinálni, AsZód is bocslrtotl ki kötvónyt,
jelen pillanatban nekik n"l,creséges, péIrzt hoz. Tehát lehctett volna igl,is csinálni- A kél

pályázat: 20Ml1 ke]]ett volna aZ öncrőhöZ. úert nem volt a tervben víz, villany, csatorna.

ilyen épület volt megten ezvc. Temető: a felszólítások kimcntck a sírhcly-megváltások n]iatt,

1360 sírhel,v van a temetőben. cbből 1 év álalt kb,600 sílhely lctt meg!áltva, 7,5 Mil Io1í be.

A lenelőL]en szcmelel sokan a kerítós me]]é dobiák le. i:clvctíjdótt, hog_v prriblrljuk neg
felújítani a kelcsíet a len]etóbel], fc]vettiik az egylrazzal a kapcsolatot, Zílhos lstván
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fclajánlotta a felúiítást társadalnrj munkában. az egl,ház uiána mcgkeresett minket, hog"v

szcr.tDók ók rcndcali a felújitást, s7cmél: a szelcktív szemetet minden hónap utolsó pélltekén
viszik e] háZtól. a ziild hulladékot is eh,iszik, I-omtalanílás is volt. 3 hcly volt kijelölve a

1'aluban. Volt egy ny,árköSZöntö rendezvén),ós cgy Fásy-nrulató, Jó pár en'bert nregkerestülk.
hog},a gyerekek sZórakozását fudná-e támogatni. sokan voltak támogatók, Az iskola udvarálr
400 g)erek részéie rendezctt lendezvény nagy sikerú volt. A gl,erekek egész nap ugrálhattak,
csúszdáZhattaL, játszhattak, ajándékokat is kaplak. Arrtóbcállás: igen. irktor SZóvá ]ctt té\,e.

millen az, ha lalaki lezá{a a kocsibeállót, Igen, joga van minderrtrdnek benrcnni a saját

portájára, de megcsilrálhatta vo]na úgy is. hogy kiál1 az autójlrval a hídra. és akkor ncm tlldják
elzárni a járművek a közlckedés1, Vclc szenrbcn ncm szalagozták lc a hidat, eltűrlék.
Ku]tlrá]is fendezvén,vek: próbátLrnk o1),an rendezYén_veket szelvezni, anri nem terheli meg az
öntomlányzat költsógvetését, Falunap több mint 1Mli-ba kerúlt, köszönijm á támogatólnlak
lánogatást, a nunkát. Nótaest volt, iövő évbe11 is megrendezésre kerül, Volt tavaszköszöntő.
volt aZ aszódi sztk megsegítéséIe cg,Y lendezvén}t, \,olt szüreti mulatság. Eliittünk 1lll aZ, hog,Y-

elengedi az adósságot a korrnán}ünk" de mi jeleztűk, hog_v- nen1 tudjuk múködtetni az iskolát,
hjsz akkor több nint 20\4It hitelt kcllene felvenni a nlűködtetéshez. Mindenkinek nyügoclt,

békés iinnepeket kí\,ánok, Azzal fog]a]kozzurk, hogy januiirbar sikeres legyen az esetlegescn
beirdott pltl},ázat, lel tudjuk újitani aZ örcgtcmplomot, mcg tudiuk csinalni az örcg iskolát,
chhcz í'ogjunk össze.
Haidú Gálrorné Hévízevörk. Ad! E.u.96.: Netrr támadnj kellene. ltalcnr segíteni Lellene.
Meglanu]tam. hog},a nindcnkori főnökömet kell tisztelni. sajnos a kópvisclő úr ezt nem tud.ja

elfogadni, Akkor is, amikol ii volt polgármester, tis7tclette] hel)tálltam. lna is helylállok.
Nekern ne nrondjon ol),at, hogy nenjck ki. aklrol a képviselő úr is ncnjcn ki, mert sokszol a

képviseló úr is kulturá]at]anul viselkcdik, A szenétdíj egy szenélyrc is ugyanarrny,i, mint ahoI

ketten Yamak, Próbálják mérsékelni, kedvezmén}l adni, A Nyirgdíjasklub NépdalköIc május

20-ái tarlotta a 20 óvcs fennállását. Sok segítséget kaptünl(. Köszöniiik.
szűcs Imróné Hévízgyirrk, Tavasz u,20..: AZ állam álváilalja az adósságot, czáltal nen1

szíikiti-e a hivatal mozgásterél. nem igérrl,el-c o1yat. hog,v a hivatal bevótclcit csijkkeitiJ
Mil_ven vonzata lesz a rnunkában? Níindenbol eg},n,tást mariák. oda-vissza üléseken, ltt
közmeghallgatásról van szó. nteg kcllene hallgatni az enbcreket kérdezni a vélemérryiikől.
táiékoZtatni kellene a lakosságot, mik a jövő tcrvei, nil,vcn pál},áZatok lcszne](.

szovics Mihálv: jllarakodásról: Tessék mcgnézni, a Bobá] úr. nikor nem volt ott, volt-e
ma},akodás? Nen1 vo]t \ ita.

Bankó N{iklósné tléyízg\,öík. Bék€ u.30.: Köszönön az önkománJ,7atnak, hogy az üzlctck
mtjgijtti lerü]etel bekerítik, előbb js meg lehetctt volna tcruli. ArléZi kút j5 hel,ves dijnlés volt,

Tóth Tiboí: Nenr bclyén való, hogy ha elhangzik valanri, arra ncrl lcagálunk, Iiz ncm

veszekedés, N{iéfi kcllet1 Bobál képviseló irrnak fel.jclcntcni aZ igazgatóválasztás kapcsán az

önkományzatot, hog.v tijrlén}tclenül járt cl, mikol tudta, hogy nem úg,v van. Mié kel]ett aZ

SZIIK vezetősógénck név nélkü] 1'eljelentcni a-Z önkormán}zalot? AZ az SZMK jeleniett fcl
nintet, aliinek a tagoknak nagy szerepe van abbarr, hog"v 2010 óta 2,3MFt-ot gyújtöltek öSsZc

rendezvénl,ekből, adomárr,",okból azér,t, 1rog"v a hévízgyör,ki gl,erekek tanulási körülmén!,eit
jobbá leg},ék. Az alapítvrány, a mai napig nem juthaL hozzá a pénzhez, az, aki a gyerrrrekeke
tudná költeni, A rcndőrségi vizsgálat ]ezajlott" kiderítette, hol van a péDZ. Két éven keresztiil
aZ önkoúIányzat scgíti ki nindig az iskolát a rendczvónyekberr, már tllost is o1l \ful egy

kérelem. hogy a szünctben 1esz kosárlabda vcrserr1,, hogy tánrogassuk, A kuratórium tagságát

kiegészítelték, össze kcll ülni, i]ozzar'ak egy döntést, az 1,5Mft szánlan lévő pénzt o1dják fel,

és a lrér,ízg_vörki gyelekekre költsék. Az öreg ten]plom lelújítása a ki'zeljö\,őben
megkezdő<lik. sikerült pénz1 szerezni ahhoz. N,lál többször ncgkapluk azt, hog.v : 500\4ft. Ilt
5001r.íft nen ]elt befcktctvc. aZ. hogv virtuáljsall ennyi. meg ann),i pályáZatot n!,cllek e], ez

akkor beléktetett pét1z. 1ra IrTegvalósul, és abból van valanli, ol)an pályázatot készíletlek a
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hivatalra. hogv az e,püIet nincs meg. A piacnál is úgy készítették el a 1eNeket. hogy neln voit
benne gépészet. ]0-20 Mft-ot kellett volna hozzátenni, Honnan telliik lolna hoZZá. a]11ikor

minden tevékenységünk arra iráryJt, hog,v a 3 l Nlli-ot ki ke]lett 1izelnünk, Ha nem leli Yolna
eZ az adósság. dkkor 3lNIii-ot oda tudtuk \trlna teilni. Az iskola akadállmentesítése is két
óvjg húZódott, 

^rtéZi 
kút| mi ezt is önerijbijl és a köZnürkások által csjúáltuk meg. Hartm,u]

Fclcnc n]egint Szeúett Nénctországb(i] a siilyos betegek szanrára alkalnas ágyatriat, az
öIlkományzat rendelkezésére bocslrtotta, és egy U]I-késziilókct is szerzett. amit a kijrzeti
on,os log használni. Szenétszál]ítás: a díjal lörvénv szabál1,ozza, A 1akosság a Zöld ljídc]al
van kapcsolalban, AZ öikonnán,vzat a gazdasági hcl}zctc miatt nem tudott alapoi képezni
szociális rászoNltságra. A szclcktív hu]ladékot a szigctckről is elviszik és háztó] is, Áz
adósságátvállalásról még semnlit nem ludunt. Dlég a_kö7,ponti kijhségvetés iincs e]fogadva.
Fercsik'|'ibor: Alapitvány: történtek feljelentósek, IJgy gon&)]onl, hog,v ezt aZ általanosítást,
hogv az SZNjK fcljc]cntctt bár]dt, ezt ig,v ncln lehet kezelni. nle aZ SZMK-ba sok szülő
beletanozik, akik ncm is tudnak aZ ott íol],ó dolgokri)], A tijbbség csak ellátja feiadatát
rnegelégedésscl, ós ncm az ir hel,"-es kifejezós, hog,v SZMK_ hirnen az SZMK-n belül adot|
szenél)ek. A többségnek inkább köszönotjár,
Kustra Hainalkr: Az SZVK vezetősógc, aláírás l1élkiii tönént eZ a feljelcntés. Köszön.t a
polgfumesterneL, alpolgármestemck, testü]etnek, hogy megtere]ntctték a 1'eltétclckct ahhoz,
hog1, ebben az évben is a negfclclő kijrülnén_Yck között tanulhassanak a gyerekek. A jó
gazdálkodásnak nregl'elelóen a dolgozók időben megkapiák bértiket, túlórák jltttalásai1, és az
etke7e.l ti1.1l\ in\ l i: rnepkrptlk,
Bobál István, Reagálni kell oJl,an dologra. an]i nem tclicsen valós. lgen. enrryi berLrházás

k.letkezett. |eljelentésről nincs szó. én állásfoglalást kéíem a szirldlivataltól. Kép\iselő úr
mondta, hog"\ nem jövök a tcstületi ülésekíc. Mi a jó? Ha nincs egészségcs vjta? s7cnlól_vcs
sófiést senki ne tegyen.
cseitei Fercncnó llévízgyörk, Szahara u.: Bobál úr, negdicsélen, hogy a.|ó árkot szétverték
elöttülk. a flivet nen] lchct lckaszálni. 1ncfi olyan jól megcsinálták a7 árkot, tele van sódelral.
Köszönjiik a beruháZást. Az Úttörő utcában nincs is áok. Nagyorr jó árok volt, nem kel]ett
volna szétszedni,
Bobál Istlán. Reagálni kcll erre. A csapadékvíz-elvezetőIc Dleg vrur, irogy hogl,an kell
karbantaltani, A sódert ki kcll szedrri,
Lukesnó Csábi Áenes jegyző: Tájékoztaknú Önöket a következőkrői: járások kialakítása:

ianuár 1-jótól 1étlejönlck. Hévízgyörk az Aszódi Járáshoz fog taftozii, vfuhatóan aZ alaüyi és

nolmatí\, közg_YógyelLátás, ápolási dijak, kiskoruak véde]embe vétele. szabáll,sónési
iigyintéZés azok, amcl,1ck várhatóan elkcrü]nek a jír,ásba. Ezcn ügyek szína em ielcntós,
mivel a lakosságltak 4-5 %-át érintik, A7 öSszes többi iigyi,ltéZés itt marad a polgámcstcli
hivatalnál, l'ársulási megá]]apodásokI június 30-ig minden ijikományzatnali fclül kcll
vizsgáIni a társulási megállapodását. Mi az aszódi kistérségi 1ársuláshoz taltozuuk. a7 a
.jalaslat. hogv továbbra is miiködjön, Adósságrendc7ósI dcc. J,l,ig a BNI nunkatársai felveszjk
a kapcsolatot a7 önkornlányzattal. Alapítr,ány: dr. Gombos Zo]tán telefonon tájékoztatott,
hog_r, 2 írásos bej1.LcDtés érkczelr. Tudomásunk szerint ezt a bcjclcntésl aZ SZMK né\,telenül,
és Bobá1 lstvrin íIta alá. A válaszle\,élbcn táiékoztattak. hogy az iskolaigiugató válaszlással
kapcsolatosan a képviselő-lestiilet törvényséitést nem kövctett e1, a jogszabályoknak
mcgfcleJóen járt cl, Személrendelet| méltányosság csak akkor iehet. ha az önkomlányzat
átr,állalja. és biztosítia a forrásokat is.
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Raikó Gábor: Bobál lstván azt mondta, ha nincs ott. akkor rTincs vita, Az érdemi mllnka a
bizottsági ü]ésekcn folyik, összesen 29 ülés és bizottsági iilés volt, ebből 6 alkalommal vo]t
ott Bobá1 Ish,án képvjsclő, Ne nondjuk azt, hogy ne1n tudunk dolgokró], lrogy Zajlott p], a
pá]yá7at vissZairdás, osZtltl),összcvonás. költségvctós stb,
Tóth '|'ibor: Köszönőm a megjclcnést, I]ékés karácsol1J,t kiviinok nriltdcn hé\ izgJüLki
1aliosnak.
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