
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 21-én megtartott 

rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:    Tóth Tibor polgármester 

  Bazan Tibor 

  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  6 fő  megjelent, 1 fő  nem jelezte távolmaradását. 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.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása    
     (I.forduló) 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének …./2012.(II….)sz. rendelete, a 
talajterhelési díjról szóló 13/2004.(VII.29.)sz. rendelet módosítása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
4.) 2012.évi víz- és csatornadíjak szolgáltatói ármegállapítása (Rendeletek hatályon kívül helyezése) 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
5.) Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
6.) E-Kataszter és E-Iktat elektronikus ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó rendszer 
megrendelésének jóváhagyása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
7.) Ingatlanvagyon-kataszter javítási, átvizsgálási árajánlat jóváhagyása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
8) Mű velő dési Ház 2011. évi beszámolója 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
9) Egyebek 
 
Tóth Tibor: Javaslom, hogy  8.) napirendi pontot, a Művelődési Ház 2011. évi beszámolóját 

halasszuk el a márciusi rendes képviselő-testületi ülésre. 
 
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 
 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 



Tóth Tibor: Mikus György írásban javaslatot adott. A büfének a működésével probléma 

lépett fel, ezért volt egyeztető tárgyalás, ahol körvonalazódott egy megállapodást. A büfében 

zenés rendezvény nem lesz. 1 hónapban kétszer a nagyteremből 30m2-t a rendelkezésére 

bocsátunk, ezen a területen fogják elhelyezni a zenegépet, apácaráccsal körbekerítik, a bejárás 

és kijárás is ilyenkor a művelődési ház főbejáratán történik. A következő ülésen erről 

rendeletet is alkotunk. Kistérségi ülésen vettem részt, ezen a 2012.évi költségvetést 

elfogadtuk. Az idősek napköziotthonával kapcsolatban minden házhoz szórólap került, 

igényfelmérés céljából. Nekünk majd a működéshez kb. 5MFt-tal hozzá kell járulni, rezsi, 

takarítás, valószínű, közmunkással fogjuk megoldani. Májusban fog beindulni, ebben az 

évben kb. 3,5MFt-ot kell hozzátenni. Két szakápoló fogja ellátni a gondozottakat. Szombaton 

az Önkormányzat és a  Legyen az Ön Szívügye is Alapítvány jótékonysági estet tartott, az 

Aszódi rendelőintézet karbantartására fordítjuk a bevételt, ami 250eFt lett. 

Rajkó Gábor: A büfével kapcsolatos megállapodás-tervezetbő l 1 pld-t adjunk az 
érintetteknek, véleményezzék ő k is. 

Bazan Tibor: Nincs arra lehető ség, hogy a Kistérség fizesse a takarítónő t is az idő sek 
napköziotthonában? Ez érdekes dolog, ez kistérségi gondozási központ, nem tud 
finanszírozni embert. Van olyan feladat, amit meg az önkormányzatok, mivel ott látják el a 
települések szakorvosi ellátását, megkértek, hogy mi finanszírozzuk. Ha jönnek máshonnan 
is idő sek, mégis fizessék a takarítónő t is a kistérség keretén belül, mint ahogy a két 
szakápolót. Közmunkásokból nincs túl sok. Nem tartom így elfogadhatónak. 

Tóth Tibor: Amikor tárgyaltunk, az én kérdésem is ez volt. Ott szembesítettek az adatokkal, 
be kellett, hogy lássam, hogy még mindig ez a legolcsóbb megoldás. 30 fő re van egy 
normatíva, a normatíva alapján kapjuk az összeget. Vargáné azt mondta, hogy felvesz egy 
embert, de több lesz a költség, tulajdonképpen nekünk kell megfinanszírozni, mert egyedül 
a Hévízgyörki Önkormányzat járul ehhez hozzá. A gondozási központ leigényeli az állami 
normatívát, Hévízgyörknek durván 5MFt-ot kell hozzátenni. Amennyiben alkalmaz egy 
takarítónő t, akkor az már összesen éves szinten kb. 6MFt lesz. Tehát mondhatjuk, hogy 
nem, de akkor ez a költség minket fog terhelni.  
 
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, 
jóváhagyása    

 

Tóth Tibor: Ha az elő terjesztést a testület elfogadja, a gazdasági vezető  kidolgozza azt, és a 
március 6. testületi ülésen el tudjuk fogadni a 2012.évi költségvetést.  

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.: - részletesen ismerteti az elő terjesztést.- 

Rajkó Gábor: Az elő ző  4-5 évhez képest most jutottunk el oda, hogy olyan költségvetést 
tudott az önkormányzat készíteni, hogy nem kellett úgy betervezni az irreális bevételt, mint 
telekeladás. 0-s költségvetésünk van, ugyanannyi a kiadásunk, mint a bevételünk. Állami 
támogatások kevesebbek, mint az elő ző  évben.  Ami ezt a költségvetést eredményezte, az 
elő ző  évben hozott népszerű tlen döntések felvállalása, hogy az önkormányzat talpon 
maradjon. Személyi juttatások 22MFt-tal kevesebb, mint elő ző  évben. Ami még mindig 
szorít, pl. az iskola állami támogatása 52%-os, 40MFt-ot még hozzá kell tennünk, az 
óvodához 20MFt-ot elő  kell teremteni a mű ködéshez. Ennek a testületnek a pozitívuma a 
népszerű tlen döntések felvállalása. PEB ülésen javaslat volt: 4 kórusunk van, vannak 
tagdíjaik, kötelező en minő sítésekre kell járniuk. A PEB-en született egy javaslat, hogy 
kapjon a 4 kórus 100-100eFt támogatást a tagdíjakra és a minő sítésekre az utazáshoz. Úgy 
tisztességes, ha ezt most felvállaljuk, hisz az lett mondva, amennyiben tudunk, akkor 
segítünk. Én támogatni tudom, hogy kapják meg ezt az összeget.  Lehet, hogy ugyanolyan 
fájó határozatokat kell hozni ezév végén, hogy a 2014-tő l belépő  kötvénykibocsátásnak a 
terheit, hisz lehet, hogy addig sem lesz elég, hogy a tő kerészt is fizetni kell, ami 40 MFt 
évente. A PEB azt javasolja, fogadjuk el a költségvetést így, és a 100-100eFt-ot, ami a 
költségvetésben biztosítva van. 



Tóth Tibor: Márciusban a Hévízgyörki Hírmondónak egy rendkívüli számát jelentetjük 
meg. Az elmúlt év zárszámadását és gazdálkodását mutatjuk be, az intézményvezető k 
beszámolnak. Az elmúlt év megszorítási intézkedések következtében jutottunk oda el, hogy 
az önkormányzat újra rentábilis lett, nem kellett hiteleket felvenni a mű ködéshez. Annak 
ellenére, hogy komoly hiteltartozásunk van, kb. 31MFt hitelt fogunk ebben az évben is 
visszafizetni a kötvényen kívül. Ez a költségvetés is olyan, mint az elmúlt évi, csak a 
szükségeset terveztük be, támogatások nem voltak betervezve. A PEB tett egy javaslatot.  A 
múlt évi pénzmaradványt el kell számolni, ott lesz pénzmaradvány, akkor dönthetünk arról, 
hogy esetleg más civil szervezeteket is tudunk-e támogatni, vagy intézményt támogatni. Az 
idén 72 MFt-ot kell visszatörleszteni, ebbő l 41MFt a tő ketörlesztés, amire meg van a 
fedezet. A testület 27MFt-ot kitermel. Ha az elő ző  testület nem vett volna fel hitelt, akkor 
most mi 27MFt-ot bármire tudnánk fordítani. 

Fercsik Tibor: Késő bbi napirendi pontokban szereplő  ingatlanvagyon kataszter készítése 
melyik részében szerepel a költsége? 

Gólyáné Dudás Edit: Dologi kiadások között, a szolgáltatásoknál. Ha emiatt esetleg ez a 
keret nem lesz elég, akkor a tartalékkeretbő l kell pótolni. 

Fercsik Tibor: PEB ülésen elhangzott a 100-100eFt-os javaslat. Én ott ezt elleneztem, nem 
azért, mert sajnálom tő lük ezt a pénzt, csak az elhangzottak alapján mondtam én, hogy 
nem tudom támogatni, amiatt, hogy megszorító döntések születtek. Javaslom, hogy ez a múlt 
évi pénzmaradvány milyen összeget fog mutatni, és ha abban rendelkezésre áll ilyen összeg, 
akkor döntsünk ilyenrő l, hogy adunk-e vagy nem. Most sem tudom támogatni, hogy amíg 
nem látjuk, pontosan azért, mert megszorítottunk minden intézményt.  

Bazan Tibor:Örülök, hogy az óvodavezető nő  itt van, a PEB-en is ott volt. Van egy másik 
intézményünk is, sajnálattal láttam, hogy a PEB ülésen sem volt jelen és most sincs. A 
költségvetés elég fontos egy önkormányzat életében. Költségvetés:  Ez a költségvetés is 
következetes költségvetés, azért támogattam a PEB ülésen is a támogatást, mert az elő ző  
években is kaptak úgy civil szervezetek támogatást, ami nem volt ennyire nyilvános. Amikor 
ilyen döntéseket hoz meg a testület, mint az elmúlt évben, akkor az elvárható a testülettő l, 
hogy  ő szinte legyen a lakókkal, intézményi dolgozókkal. Ez korrektebb eljárás, mint ha a 
polgármester úrhoz odamennek és ő  ad, mert van 500eFt-os keret, ami felett 
rendelkezhetne, attól ez sokkal korrektebb eljárás. PEB elnöke mondta, hogy hogyan fogjuk 
megoldani 2014-tő l a hitel visszafizetést, a kiadási oldalon a dologi jellegű  kiadásoknál van 
olyan, hogy közüzemi díjak. Az éves fű tésszámla intézményeinkben 14.636eFt. Most azt az 
idő szakot éljük, hogy az elő ző  évben megszorítások voltak, most a stabilitás meg van, most 
már azon kell munkálkodni, hogy a jövő  évek stabilitását hogyan tudjuk megteremteni. 
Tóth Gábor Országgyű lési képviselő  úr felkarolásának köszönhető en van olyan lehető ség, 
hogy a fű tésszámlát hő szivattyús rendszerrel jelentő sen csökkenteni, harmadára, vagy 
felére. Ha ott lehetne egy 7MFt-os megtakarítás, akkor az már a jövő re nézve a 41MFt-ot 
kezdhetnénk azzal összerakni. Én is azt tudom megerő síteni, hogy az elő ző  évi döntések, 
amit nem jó szívvel tettünk, de ennek a stabilitásnak megteremtése érdekében hoztuk meg, 
22MFt az a pénz, amit ennek hatására nem kell kifizetni. Örülök, hogy következetes, 
ő szinte költségvetést terjesztettünk ide. A PEB ülésen elmondtam, hogy azt lehetne még 
megfontolni, hogy amikor jubiláló évfordulója van egyes kórusoknak, szoktak itt helyben 
rendezvényt szervezni, ennek támogatására még a kerek évfordulós kórust javaslom 
támogatni 50eFt-tal. 

Fercsik Tibor: 22MFt-ot sikerült lefaragni a kiadásokból, de ez nem ilyen egzakt, mert 
ennek igen komoly ára volt. Az iskolában tanárokat kellett elbocsátani, osztályokat kellett 
összevonni. Tudom, azért volt rá szükség, hogy a mű ködést biztosítani tudjuk, ezt 
elfogadom. Ez a 22MFt nemcsak az, hogy megspóroltuk, ilyen elven még többet lehetett 
volna spórolni, mondom ezt azért, mert nem mondhatjuk álszenten, hogy nem a minő ség 
rovására ment, mert igenis arra. Az iskolában érintett vagyok. 

Tóth Tibor: Ezt a két dolgot nem lehet összevetni. Az iskolánál, az mellett, hogy szükség 
volt, akkor is azt mondtam, hogy ezek az intézkedések nem mehetnek az iskola rovására, és 
nem is mentek. Ebben az évben az iskola államosítva lesz, és ha figyelembe vesszük a 



tervezeteket ahol óraszám  emelés lesz, csoportösszevonások, akkor úgy gondolom, még meg 
sem közelítettük azt, amit majd annak idején az állam eszközölni fog. Az intézkedések nem 
mentek az oktatás rovására, már csak azért sem, mert a 3 pedagógus közül 2 nyugdíjba 
ment, egynek lett megszüntetve a munkaviszonya, 1 technikai dolgozó volt. Az, hogy az 
asszonykórusoknak adjunk-e támogatást, nem szabad összevetni ezt a két dolgot.  

Rajkó Gábor: A 22MFt, 13 fő vel csökkent a létszám az önkormányzat intézményeinél. Az 
iskola színvonala: az unokám Gödöllő n magasabb létszámú osztályba jár, mint itt a mostani 
összevont osztályok. Annak az iskolának magasabb a színvonala.  Az iskola létszáma 2006-
ban is csökkent, akkor is volt létszámleépítés. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság 
javaslatával, a kórusok 100-100eFt-os támogatásával és a jubiláló kórusoknak 50eFt 
támogatással és egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
5/2012. (II.21.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a Pénzügyi  és Vagyonnyilatkozat 
Nyilvántartó Bizottság javaslata alapján a 2012.évi költségvetést az alábbi módosításokkal 
elfogadja: 
-Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület részére 100.000.-Ft  támogatás 

-Hévízgyörki Nyugdíjasklub Népdalköre 100.000.-Ft  támogatás 

-Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre 100.000.-Ft  támogatás 

-Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület Vegyes Kórusa 100.000.-Ft  támogatás 
  
A Képviselő -testület a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság javaslata 
alapján 2012. évben a jubiláló kórusok részére 50.000.- Ft támogatást állapít meg. 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság javaslata 

alapján úgy döntött, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 13 §. (1) bekezdésében a hitelek, 

kölcsönök felvétele teljes mértékben a képviselő-testület hatásköre legyen. 

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet tervezetet a fenti módosításokkal, 

kiegészítésekkel és a még el nem készített mellékletek becsatolásával elfogadja, felkéri a 

gazdasági vezetőt, hogy a rendelet-tervezetet készítse el. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.  
Határidő : azonnal 
 
  
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének 4/2012.(II.22.)sz. rendelete, 
a talajterhelési díjról szóló 13/2004.(VII.29.)sz. rendelet módosítása 

 

Tóth Tibor: Amikor a csatornát építettük, a környezetvédelmi támogatást azért kaptuk, 
hogy megépüljön a csatorna, és vállaltuk, hogy minden lakó ráköt a csatornára, ne 
szennyezzük a talajt. A tv. úgy rendelkezett, hogy talajterhelési díjat kell azoknak fizetni, aki 
nem kötött még rá. Ezek a díjak most 10x-esen fognak emelkedni. 102 ingatlan nincs még 
rákötve a közcsatornára.  

Lukesné Csábi Ágnes:  2012. február 1-jétő l a díj 1200Ft/m3. 135 ingatlan van, ahol még 
nem kötöttek rá. A bevallásokat még a régi díjon kell befizetni, viszont 2013-ban már az 
emelt díjakat kell befizetni. Kérjük a lakosságot, minél elő bb kössenek rá. 

Rajkó Gábor: Ezt törvény írja elő , nem mi hoztuk ezt a döntést. Nekünk végre kell hajtani. 

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 



 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének 

 
4/2012.(II.22.)sz. RENDELET 

 
A talajterhelési díjról szóló 13/2004.(VII.29.)sz. rendelet módosítása 

 
1.§. 

A rendelet 5.§.(3) bekezdése az alábbiakra változik: 
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200.-Ft/m3 

 
2.§. 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. február 1-tő l 
kell alkalmazni. 
(2) A rendelet helyben szokásos módon történő  kihirdetésérő l a jegyző  gondoskodik. 
 
  Tóth Tibor sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  Polgármester     jegyző  
 
4.) 2012.évi víz- és csatornadíjak szolgáltatói ármegállapítása (Rendeletek hatályon kívül 
helyezése)  

Tóth Tibor: Az elmúlt ülésen meghatároztuk a víz- és csatornadíjakat. Törvénymódosítás 
következtében elvette az Ár- és Energiahivatal ezt a jogosultságunkat, a rendeleteket vissza 
kell vonni. Az összeg nem fog változni. 
Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő -testületének 
 

5/2012.(II.22.)sz. RENDELET 
 

A  VÍZDÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
szóló 

14/2011.(XII.21.) sz. rendelet 
hatályon kívül helyezésérő l 

 
1.§. 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete   a 14/2011.(XII.21).sz. rendeletét 
hatályon kívül helyezi. 

2.§. 
E rendelet a kihirdetés napján  lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejű leg hatályát veszti a 14/2011.(XII.21.)sz. rendelet. 
 
  Tóth Tibor  sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  polgármester               jegyző  
 
 

Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 
 

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2012.(II.22.)sz. RENDELET 



 
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATI DÍJÁNAK  

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL szóló 
15/2011.(XII.21.) sz. rendelet 

hatályon kívül helyezésérő l 
 

1.§. 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete   a 15/2011.(XII.21).sz. rendeletét 
hatályon kívül helyezi. 

2.§. 
E rendelet a kihirdetés napján  lép hatályba. 
E rendelet hatályba lépésével egyidejű leg hatályát veszti a 15/2011.(XII.21.)sz. rendelet. 
 
  Tóth Tibor  sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  polgármester               jegyző  
 
 
5.) Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

Lukesné Csábi Ágnes: Önkormányzatnak kötelező  feladata, hogy Közbeszerzési 
Szabályzattal rendelkeznie kell, idáig is volt, de elavult volt. Ezt a szabályzatot egy hivatásos 
közbeszerzési szakértő  készítette, tartalmazza az aktuális törvények alapján a 
közbeszerzésre vonatkozó szabályokat. Javaslom elfogadásra. 

Bazan Tibor: Aki a tájházban számításokat végez, azt mondta, hogy 90% esély van rá, hogy 
meg lehet csinálni, valószínű  szükség lesz rá a tájház kapcsán is. A tervekre sok pénzt 
ráfordítottunk, ne hagyjuk elveszni azt a pénzt. 

Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
6/2012. (II.21.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Közbeszerzési Szabályzatot. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.  
Határidő : azonnal 
 
 
6.) E-Kataszter és E-Iktat elektronikus ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó rendszer 
megrendelésének jóváhagyása 

Tóth Tibor: Az ötv. változása és a járások létrehozása kapcsán az önkormányzatok 
finanszírozása más elvek alapján fog megtörténni, fontos, hogy tudjuk, mink van, ennek 
alapján tudunk forrást igényelni ezekhez a feladatokhoz. Ez a rendszer modernebb, mint az 
elő ző , mert az iktatást is tartalmazza. 

Lukesné Csábi Ágnes: 1993.óta van az önkormányzatnak ingatlanvagyon-kataszteri 
programja.  A program elavult, korszerű sítésre szorul. Az E-Szoftverfejlesztő  Kft-tő l 
kaptuk az ajánlatot, mind az iktatóprogramra, mind a kataszteri programra. Minden 
statisztikát el tud készíteni, biztonságos a használata, interneten keresztül is hozzáférhető  a 
biztonságos mű ködtetése. A program 356eFt-ba kerül együttesen. A PEB javasolja 
elfogadásra a testületnek. 

Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 



7/2012. (II.21.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó Bizottság javaslata alapján megrendeli az E-Szoftverfejlesztő Kft-től az E-

Kataszter és E-Iktat elektronikus ingatlanvagyon és eszköznyilvántartó rendszert bruttó 

452.000.-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 
 
7.) Ingatlanvagyon-kataszter javítási, átvizsgálási árajánlat jóváhagyása 
Lukesné Csábi Ágnes: Változott az Ötv., új vagyonrendeletet kell létrehozni, annak alapján 
felmérni az önkormányzat vagyonát. PEB tárgyalta az elő terjesztést, de nem hozott döntést. 
Bazan Tibor: Javaslom, hogy a március 6-i ülésre napoljuk el a napirendi pont 
megtárgyalását.  

Tóth Tibor: Aki egyetért Bazan Tibor javaslatával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
8/2012. (II.21.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

ingatlanvagyon-kataszter javítási, átvizsgálási ajánlat megtárgyalását elnapolja a 2012. 

márciusi képviselő-testületi ülésre.  
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.  
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
 
8) Egyebek 
 
a.) Helyi vízkárelhárítási terv 
Bazan Tibor: Javaslom, hogy a március 6-i ülésre napoljuk el a napirendi pont 
megtárgyalását. 

Tóth Tibor: Aki egyetért Bazan Tibor javaslatával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
9/2012. (II.21.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a helyivízkár-

védelmi terv elkészítésének megtárgyalását elnapolja a 2012. márciusi képviselő-testületi 

ülésre.  

  
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 



Egyebek 
 
Fercsik Tibor: A PEB ülésen az anyagban kaptunk egy mellékletet, ahol le volt írva a törvényi 
indoklás a víz- és csatornadíj rendeletek hatályon kívül helyezéséhez. Abban szerepel a 
hulladékkezelési szolgáltatásnak is az ügye, ott is azt írja, hogy nem lehet több a 
2011.dec.31-i díjnál.     
Tóth Tibor:A törvény meg fog változni, az állam magához vonja a szemétszállítási díj ár-
megállapítási jogát. Ez a törvény még nincs elfogadva, de dec.31-én hoztak egy 
rendelkezést, miszerint a szemétszállításnak a közszolgáltatási díjait az elmúlt évi szinten be 
kell fagyasztani. Felvettem a kapcsolatot a Zöld Híddal. A társulás elnöke levelet írt, hogy ezt 
a törvényt vonják vissza. Március 6-i ülésen foglalkozunk ezzel. Domonyból a Kaposvár Zrt. 
kivonult. Bagon is márc.31-vel felmondták a szolgáltatást.  
Bazan Tibor:Ahhoz, hogy a Kaposvári cég elhagyja a térséget, az is hozzájárult, hogy egyre 
kevesebb falu választotta ő ket szolgáltatónak.  
Rajkó Gábor: PEB ülésen is elhangzott, 24 mobiltelefon után fizet az önkormányzat 
használati díjat, ez 40eFt/hó. Kértük a jegyző nő t, hogy a 3-4 legtöbbet fizető  készülék 
után kérjünk részletes számlát. Gondolkodjon el mindenki, kinek adunk készüléket. Ha 
csökkentünk, akkor ezen is lehetne spórolni. 
Szovics Mihály: Akinél kettő  van, indokolja meg, miért kell kettő . 
Tóth Tibor:Ezt még az elő ző  testület döntötte el, hogy kialakítja ezt a flottát, mi ezt 
örököltük. 
Bazan Tibor: Polgárő rségnek szeretném megköszönni, hogy az elmúlt hetek idő járása okán 
a Balázsné szociális gondozónak segített abban, hogy a betegek vásárlását könnyebben tudta 
intézni. Havad testvértelepüléstő l kapott meghívást az önkormányzat március 10-ére, 
huszáreskütételre és megemlékezésre.  
Tóth Tibor: Körlevelet kaptunk, tájékoztattak a zord idő járásról, mindenki készüljön fel, 
mérjük fel azt, hogy ki, milyen körülmények között lakik. Két közhasznú munkás hölgy járja 
a falut, és figyeli ezt. A polgárő rségnek adtunk még 100eFt-ot benzinköltségre, hogy ezt 
tudják ellátni. Néhány helyre adtunk tű zifát, hogy ne fagyjanak meg.  
Szovics Mihály: Nyílnak az emberek arra, hogy oda kell figyelni egymásra. Az Alapítványi 
elő adáson a 4 kórus együtt énekelt, mindenki üdvözölte ezt a dolgot, reméljük lesz ennek 
jövő je. 
Rajkó Gábor: Augusztus 20-i vendégmű vészekrő l idő ben kezdjünk el gondolkodni, most 
még tudunk választani.  
Tóth Tibor:  A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 

 
Tóth Tibor      Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
 
Bazan Tibor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 
Szovics Mihály 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 


