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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkonnányzai Képviselőtestületének 2013. február i2,én megtartott
reides n},ílt üléséTól a Hévízgyörki Házasságkötő Terem helyiségében.
Meghívott-

l,
?,
3,
4,
5,
ó,
7,
8.
9,

Bazan T]borképviseló
Bobá] Isiván képviseló
Fercsik Tibor képviseló
Rajkó Gáborképviselő
Dr, Sápi Atti]a képviseló
Szovics Mihály képviseló
Lukesné Csábi Agnesjegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezetó
10, Gedej Tibomé művelődésszen,ezó
Kusna Mihályné PEB taE;
!). Bóna Eninné PEB lag

lí.

l3. FercsikAdám PEB ldg

]1.
]5.
]6,
]7.
]8,
] 9,
20.
21,

22

Bankó Mlklósné oKB ldg
Fercsik^Olí oKB tdg
Összefogás Hévízgyörkál Egyesület
Összefogás a Hévjzgyörki Ifiúságát Egyesüle1
Összefogás aNyugdjjasokért Egyesü]et
Hévizgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület
Hévízgyörki Polglrrór Egyesület
Hévízgyörki Ternészetbarái Egyesü]et

Gondolkodókolva§ókóíe

23_ Hévízgyö.ki spotklub

24,
25.
26,
27,
28.

Hévízg/órki NyrLgdíjask]ub Egyesii]_"t
Gó]iál Fc
Európa szivéb€n Egyesüiet
Galga-mentéénEgy"-siilet
..Porszem KöZósséqi Műhe]y" Egyesü]et

2o, Pd|dlLd Cúl;d.egllo s/o g;1.1 Rdá,cl.pnan}
30, Hévízgyörki Hagyományórző Egyesü]et Népdalköre
31. Galga Te]evízió
32. Pest Megyei Komán)rhiVata] Bp, 1052 Városházu,7,

Jelen vannak: Tóth Tibor polgrirmester
Bazan Tibor
Felcsik Tibor
Rajkó Gábor
Szovics Mihály
Lukesné Csábi Agnes Iegyzó
Gólyáné Dudás Edit gáZd.vez.
Szilágyiné Pápai Arura óv.vez,
Gedei Tiborné múv.szerv,
Kustra Hajnalka isk.ig.
Kustra Pái ÖN\T
Varga Mihá]y Galga Tv.

Tóth Tibor: Köszöntöm a megielenteket, megállapítom, hogy áZ ülé§ határozatképes, mivel 7
főből 5 fő megjelent, 2 fő képviselő hiányzik. A mai ülés jeg,vzókönyv-hitelesítőjének
javaslom lercsik Tibol és Szovics Mihály képviselőket.

]2

Ismeltetem a napirendi pontokat:
1.) Polgármester

táj

ékoáatój a a két ülés kö7öit

történtekről

2.) Pest Meg_Yei Katásárófavéde]mi I8azgatóság CödöIlói

Katasztrófavédelmi KirendeLtség Cödöllői

Hivatásos Tiizokóságárlak 2012, évi vezetői beszámoLója
EÉ4dq 'I'óth Tibor po]gármesteí
3)

Hévízglörk Kőzség Önkonnányzata 20] 3, évi költségvetésének megtárgyalása,jóváhagyása

(I.forduló)

E]őadó: Tóth Tibor pol8ármester

4) MűVelódési Ház 2012, évi beszámolója

flöado Uedei

l,bonré mtir elode,,zen e,^

5) Művelódési Ház 2013,évi programterve

Llp4do Gedei'] lbon,é mü,,e|ode"zen

ezö

(SZMSZ)jóváhag,vása
6.) Képviselő-lesü]et és Szervei Szervezeti éS Múködési Szabá]yzatának

Előadó: Tóth Tibor polgármester

7.) Polgárórség tájékoztatója a 20l2, évi munkájáról

llóailó: Péli Károly Polgárórség vezetője

8,) Galga Televízió szerződésének tárgyalása

Előadó: Tólh Tibor po]gármester

9,) Eg}ebek

Petőfi
Tóth Tibor| Javaslom, hogy az Egyebek c, napirendi pontbaí tárgyaljuk meg a
S,Általános Iskola kéIelmét.

Á Képyiselőles!üIet eg)ha glitdg elíogadja a napirendi pont()k!!t_
|.) Polsárme§ter táiékaz!4!ó_b_4_Eé!

iffinLnI.

között

tekről

a Lankerüeli megállapodds] Iog,ldluk c,,

úgy foglaltunk állást, hogy az iskola működjetést beválaljuk, a 2oMFlot
kiírtuk,
_"ó_uairi aoi_áteni az ezévi költ;gvetésiinkből. Az óvodavezetői pályázatot
i"t'Á6, s]a" is volt rcndkívüli ülés, az intézmények energiatakarékossági pályáLzathoz a

Á^*t ia-+"

mepfeleld hataro/arok megho/dtdla miaIL
ket cegnck is tulajdonosa, a hulladékgazdálkodási társulásnak és a
a. ior.o.-ánl
"utoot
i., Á t"r.ány tová'bbi rezsicsijkkentési előírásokat fog foganatosítani, A társulási
,ier"i". tiá"-ra, r,"gy ezekkel a feltételekkel cégeink nem tudnak biztonságosan működni, A
bovételek §zabottak,

,i.-Á"t

Eir6dáx66l6ilői

Hivatisos Túzoltósáeáoak 2012, évi."ezqtíi beszémo.1óia
vonták. Eddig a vráros jegyzője volt a
ffielmhez
;Ű.ők*-. most megvÁtozott, Most már a Gödöllőhöz taltozó településeknek is el ke1l
fogadni eá a beszámoút. A beszámolót minden képviselő megkapta,
iii."" pei óxvn: AZt szeretném, ha Hévizgyörkön az önkéntes tlizoltó Egyesület
visszaalakulna,
Tóth Tibor: Később erre visszatérünt.

]3

Aki

eg},etért az előterjesztés 9lfogadásával, kézfeltartással j elezze,

A Képviselő testüiet 5 igen szavMattal, egyhangúlag aZ alábbi határozatot hozza:
8/20l3. (II.12.) sz, KéDviselő-testülcti határozat
Hévízgyörk t{özség Önkormrányzat Képviselő{estülete megtfugyalta és elfogadja a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság GödöIlői KatasárólaYédelmi Kirendeltsés Gödöllői
Hivatásos Túzoltóságának 2012, évi Vezetői beszámoló.ját.

!9|9!ful Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Hajdu Tiinde ig.ea.
Határidó: azonnal

3) Hévízgyörk Község ÖnkormánYzata 2013. éYi költségvetésének meetárgyalása.

ióváhagyása (I.forduló)
I!itLIi!g!: AZ elműt évi költségvetésünk 301MFt volt. Az ezévi köZel 200MFt. iO()MFt-tal
kevesebb pénzből ke1l, hogy gazdálkodjunk, Az iskoiához tavaly 4OMFt,ot kellett hozzátenni,
most az iskola múködtetése 2oMFt-ba kerül, erre egyetlen filléfi nem kapunlc, Nettó értéken
az állami támogatásunk 70MFt,tal kevesebb, Tavaly 4oMFlot oda tudtunk adni az iskolrinak
és 3lMFt-ot ki tudtunk fizetni a hitel törlesáésére.
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.| - ismelteti az előterjesáést,Tóth Tibor: Először a bevéteieket vetttik figyelembe, és csak annyi kiadást rendeltünk ez
mellé. amennyit bevételeint engedtek, 17MFt pénzmaradvánvunk van, és 2,3MFt. amit a
csatomatársulattól átvettijnt, ez is egyfajta pérrzmaradvány. Ez a költségvetés úgy van
egyerrsúlyba, hogy tavalyról 20MFt mcglakaritást tudtunk áthozni, Ha ez nem lenne, akkor
nem tudniink a tavalyi szinten a költségvetésünket benyújtani. Minden intézmény
biztonságosan működik, civil szervezeteinknek kisméfiékűtámogatást is tudunt adni,
Raikó Gábor: PEB negtárgyalta. Ez a költségvetés csak így jöhetett létre, hogy ha úg,v
gazdálkodtunk az elnúlt évben, hogy ne lépjük tú1 a kereünket. A költségvetésürk 95%-a
előre meg van címkézve, mire tudjuk elkölteni, miiködésre 91o% van tervezve, van á]talános
tartalékunk és van felhalmozási kelet, amire kötelezó otthagyni az összeget, Kevés összeg
felett tudunk dönteni, mire költsük el, hisz az intézmén_veket működtetni keLi, stb, Ugy
gazdálkodjunk, hogy ne kelljen megint megszorítá§okat behozni. Példa az elmúlt két év, hogy
ez a testület úgy tudott gazdálkodni. hogy tudta fizetni hiteleit.
Bgza4-Irbg: 20l0,ben soktal nagyobb gond állt ezelőtt a testület előtt. Ö.tl<;k. hog.,
következetes, takarékos költségvetést készítettünl< és úgy is gazdálkodttutk az elmúlt két
évben, Nem látom azt nagy gondnak, hogy az iskolának a szakmai munkáját elvitték
mindenféle fiZetési kötelezettségekl<e] együtt. Bebizonyítottuk. hogy képesek vagyunk ana,
mindenkinek. hogy
hogy olőteremtjük, jgaz, néha fájt az embereknek a döntés, Megköszönöm
is
ugyanilyen
szemlélettel
vezeúiik az
tűrelemmel voltak irányunl(ba. A következő évben
önl(olmányzatot, akkor nem lesz eZ losszabb ez a helyzet. Ha nem lett volna az állami
konszolidáció, akkor a jövő évi hitelt már nem tudtük volna miból visszafizetni. Ez a testület
tagiai jól tudták, mit vállalnak. az a feladat áll előttünk, hogy a Nyárfás telkek eladására ke1l
összpontosítanj, a fútéskorszerűsítésmellett- Lehet a laktan],a melletti területről is
gondolkodnunk.
T,!tLIbg!: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással j elezze,

A Képviselő testület 5 igen szavazattal, egyhalgúlag az alábbi határozatot hozza|
határozat
9/2013. (II.12.) sz, KéDviselő-te§tül€ti
A Képviseló-testület a 20l3. évi költségyetési lendelet,ten,ezetet elfogadja, felkéri a
gazdasági vezetőt, hogy a rendelet-tervezetet készítseel.
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Tólh Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
Határidó: azonnal
F€l€lő§:

Tóth Tibor: Az egészségügyról szeretnénk szólni, volt egy tárgyalásunk, amikor az Aszódi
Kistérség polgfumesterei döntötlek az Aszódi Rendelőintézet sorsáról, Az aszódi
önkományzat a hatvani kórh.izzal kötött egy megállapodást. Mar 3. éve húZódik aZ aszódi
rendeló sorsa. Nem volt elegendő pénz a működtetésére, A Medcenter folyamatosan követelt
tőliink 3lMft-ot múködési kiegészítést.Egyetlen önkormányzat se1n tudta eá a hozzájárulást
megfizetni_ A Medcentel októberbeD felmondta a szolgáltatást, nárcius 31,én jrir 1e a
szo]gáltatást, A kjstérségnek lépni kellett ebben az ügyben. Május 1-jével államosítják a
járóbeteg szolgáltatást is. A Hatvani kórházzal kötöttek megálapodást a kistérség
polgármesterei, annak reményében,hogy ez a megállapodás, amikor az államosítás is lesz, a
míiködtetés ugyanilyen feltételek mellett kerül át az államhoz. Az aszódi lendelőintéZet
továbbra is működni fog, a szakrendelések továbbra is ott töIténnek, a változás a

laboratóriumba lesz, pl. a vén,ételeket eh,iszik vizsgálni máshova.
Bazan Tibor: A területi ellátási beosztás úgy törtéDt meg, hogy hévízgyörki lakosok a
jfuóbeteg szakellátást nem aszódi sztk-ba, hanem különféle más egészségügyi intézményekbe
vehetik igén,vbe, ez számomra érthetetlen és elfogadhatatlan. Kértem a hátvani kórház
fóigaz gatójátói, hogy ezt fellebbezzék meg, és az eredeti helyz€tet visszaállítani,
!!![!!!q1: Ez már a múlt héten meg is történt. mindent visszaálítottak, mivel a rendelkezés
jogalap nélküli volt.

Vúvelodósi Ház 20l2. éri bes,lámolóia
Raikó Gábor; oKB megtárgyalta az elóterjesáést, tartalmas
4)

évet tudhatunk magunk mögött
javasolja.
Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltatással jelezze.
a szúkös anyagi helyzethez képest, Elfogadásra

A Képviseló-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatotbozza:
10/2013. (II.12.) §z. KéDviselő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviseló-testülete megtárgyalta és elfogadja a

Múve]ódési Ház 2012,évi beszámolóiát.
Felelő§: Tóth Tibor polgiá.rmester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gedei Tibomé n]úv.szervező
Haíáridő: azoinal

5) Művelődési Ház 20l3.évi Droeramterve

megtáIgyalta az előtedesztést. A művelódésszervező vegye fe1 a
kapcsolatot Kustra Pállai, most lesznek ]0 éres az Öl,-YE, Felvetódötl. hog} rendezziink egy
idősen napját október l-jén. Szűreti felvonulás október első szombatjára esik, Szovics
Miháirtól jött még javaslat,
Szovics Mihály: Felvetődött, hogy lehetne Hévízgyörkön .,bölléfialálkozó". vag) ,.takart
iesztivál", vagy Márton-nap.
!4fu!lQ!!91: Ez szen,ezés kérdése]esz,
Tóth Tibor: A sziireti felvonulás igen nagy horderejű. Az ilyen rendezvények számát
növelni, nem biaos, hogy szerencsés volna, de összehozni egy nagy rendez!,énnyel. így
kellene.

Raikó Gábor: oKB

]5

Ati egyetát

a

20l3.évi plogramterv elfogadásával. kézléltartással jelezze,

A Képviseló-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatothozza|
Il/2013. íII.12.) sz. Kétlviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviseló{estülete megtárgyalta és elfogad.ja a
Muvelodes' HaZ 20 ] ]. e\ i prograTlenel,
Felelő§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gedei Tibomé műv.szervező
Határidó: azonnal

6.) KéDvi§elő-testület é§ sz€rvei
ióyáhagr,á§a

szervezeti é§ Múködési szabályzatának (sZMsZ)

Tóth Tibor: Törvényi változások miatt kellett módosítani, Pl, nem kötelező jegyzőkönyv-

hitele5ítőt választani,

Lukesné Csábi Ágnes: 2011-ben létrehoáák az új Ötv-t, ebből a hatályos rendelkezések
fokozatosan lépnek életbe. A régi szmsz is jó szmsz voit, de mivel váItozotl az Öty., ezcn u
idevonatkozó rendelkezéseket is köteles a testület megváltoztatni, Ainyi módosítás van benne
p1, hogy a jegyzőkönyvhitelesító, az önkormányzat kívánja-e feltüntetni aZ önlént válialt
feladatokat, ill. a bizottsági tagok részéreis létrehozunk egy intemetes elérhetőséget, ahová
fogjuk küldeni az an},agokat,
13. oldalon a képviselők feladataik. kötelezettségeik
kibóVüitek, A kö\,etkező ülésen a po]gármesteri hivatal alapító okilatát is köteles módosítanl,
A kományhivatal szelepe megelősödött, töruényességi felügyelet, szigorubb ellenőizés
várható, bírságot lehet kiszabni. Előtérbe ke lt a kötelező leladatok ellátása,
Tóth Tibor: Aki egyetért a tervezel elfogadásával, kézleltartással j e Iezze,

A

A Képviselő-testtilet 5 igen szavazattal, egl,hangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Hévízgyörk Köaég Önkof móq)zata kép,iselő-test üIe!é e k
2/20I3,(II. I3,) önkolmá lzaíi fendelete
a Képvíselő-teslüIet Szervezeli és Műkötlés i SzabdlyzatáróI
, a rendel€t

ajegyzókönyv mel]ék]etét tartalm azza.

-

Polgárór§ée táiékoztatóia a 2012. óvi munkáiáról
Tóth Tibor: A Polgárőrség vezetője nem jelent meg, A napokban ]esz vezetóvá]asztás.
Raikó Gábor: Ha az elnök úr nem tudott eljönni, elküldte volna helyettesét, 20l2-beí az
önkományzat közel 50oeFt-tal támogatta a polgárórséget. Javaslo1n. hogy a következő ülésle
napoljuk el a meglárgyalását.
Tóth Tibor: Aki egyetért azzd, hogy a tájékoztató megtárgyalását elrrapoljuk a 2013.
márciusi ülésle. kézfeltartással jelezze,
7.)

A Képviselő{estület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatarozatothozza|
1212013. (II.12,) sz, Képvi§elő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselőlestülete úgy döntötl. hogy a Hévízgyörk
Polgárőrség Egyesület 2012.évi munkájáról szótó tájékoáató megtárgyalását elnapolja a
2013. márciusi ülésre,

Felelő§| Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Haidu Tünde ig,ea.
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Határidő: azonnal
Galga Televízió §zerződésének tárgvalása
r,ott rilo", ,q iBe tárgyalta. AZ én javasiatomba azt tettem bele, hogy 2014.év végéig
8.)

legyen a szerződés,

Tv hozzánk való viszonyulasát,
iátta a gazdasági helyzetünket, 40olo-ka1 csöktentették az árakat, ledezeiet tudunk ú
biáosítani. Nem kellene megszakítani a hagyomán}t, A PEB-en az haigzotl el, hogy a
választásokig kössünt szerződést, de polgármester llr tegye fel a javaslatát. A PEB javasolja

&i\t!:']Gébpr, PEB megtárgyalta, Örölnmel vettiik

a Galga

elfogadásra, hogy a Galga Tv-vel kössünk szerződést.

Bazaí Tibor: Megköszönöm

a Galga Tv,nek, hogy arnikor nehéz helyzetben volt

áz

ónkományzat, hogy közel 1 éven keresztül ingyen szolgáltattak músorl
Tóth Tibor: Aki egyetért azza!, hogy 2014. december 31-ig kössünk szeüódést,
kéZfeltartással jelezze.

A Képviselő-testillet 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
13/2013. (II.12.] sz. Képviselő-testületi határozat
Hwízgyork KtvségÖnkományzat Képliselő-testülete elfogadja a Galga Televízió ajánlatát,
és m€állapodást köt 2o13, április l-jétől 2014. december 31-ig havi nettó 40,000,_Ft
össZegben.

A képviselő-testület felhata]mazza a polgá.mestefi a szeződés alárására.
A fedezet rendelkezésre ál] a 2013.évi költségvetésben.
&!9!]ó§: Tóth Tibor polgármester

Lukesné csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
g3]!!!!idé: azonial
q.)

EgyebeL
a_) Petőlr Srindor Ált.Iskola kérelnre nvelvtanfolyam indítására

a

Petőfi S,Alt,Iskolában

Kustra Hainalka i§k.íeazgató| Megkeresett a gödöllői Promt oktatóközpont, Lehetőség
tu.ítására az iskolában a felnőtt lakosság tészére,Ez 90 órás tanfolyam,
,!"ílik u"gol
"y"1,
+500.-Ft Ósszegben, a hátrányos helyzetűek részére1800. Ft-os fuon, A tanteimekrc bérleti
dijat tudnánk iérni, javaslatom és a PEB javaslata 1000,,Ft/óra, Turán már indítottak egy
csopoltot.

Tóth Tibor: Megéri-e ez nekiink? Ha kevés lesz
díjat fizetni?

a jelentkező,

akkor is tud.ják ezt a béIleti

Ha nem lesz igény, kiadás sem lesz, Nincs kockázata.
goeFt-ba kerülne,
§gpyi99]4!!iá]y: 90 ó.ás tanfolyam
t,ott rito", ,q, epiiletéfi és a működtetését mi feleliinl(. A véleményezéstaz iskolaigazgató
kezébe tesszük,
Aki egyetéú a kérelem elfogadásával, kézfeltartással j elezze.

E§I§iLTü9!:

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag aZ alábbi hataíozalothozza:
14/2013. 0I.12.) sz. KépYi§elő-testúleti határozat
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O"tcr""-yzat Képviselő{estül et hozzájárul a Petőfi

lskoláúan, - a gödÓllói Promt oktatóköZponttal
indítására felnőttek részéIe,

eg},üttníiködésben -

Sándor Altalános

ango1 nyehtanfolyam

l7
A Képviselő-testület a telembéIlet díját 1000.-Ft/óra öSszegben határozza meg.
Felelő§: Tóü Tibo. polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.
Kustra Hajnalka isk. ig.
Határidő: azonnal

b.)

Kustra Pál ÖN}T: Az ÖNYE elnöke betegség miatt lemondott,

a rendkívüli

közgplesen

engem választottak meg vezetőnek, Fekete Jánosné lett aZ elnökielyettes. Létszámunk 53 fő.
Februír 13-rin lesz az ÖHE megalakulásának 10 éve. Szeretnénk a 10 éves évforduló
megünneplésére támogatást kémi.
Raikó Gábor: Tavaly döntés volt,hogv minden jubiláló civil szervezet támogatast kap 50eFt
összegben.
Szovics Mihálv: Felmeriilt az a kérés,hogy a katolikus templomnái zebra kialakítása, Mérje
fel polgármester úr.
Tóth Tibor| EZ több millió forint. Megnézzük, Öblöt ke]] kialakítani, világítás, stb, Műszaki
előírások vamak,
szovic§ Mihálv: A temetóben hel}-telen helyen van a szemeteskonténer, eg}bol a kisajtó
mellett van. Nem lehetne elhelyezni máshová? Esetleg a parkolóba?
TólLTjbgI: Al&oI telehordják szeméttel. Azt lehet, hogy azt a konténert neln oda tenni, zitt
kuka legyen, A lcuka egy kerti bútomak minősül. Megnézziik ezt is.
A részvételtmegköszönöm, az ülést bezárom.
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Ferc§ik Tibor
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