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Szovics Mihály képviselő
Llkesné csábi Agnes jegyző
és a falu

lakosságából kb. 60 fő,

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, A köZmeghallgatás
hatáTozatképes. mivel 7 fóből 6 fó mcgjelent, 1képviseló nem jelent neg. Az okióber 6-i
hósök emlékéremegkérem a megjelcntekel_ hogy néma felállással adózzunk.
4 évvel ezelőtt kapott biza]mat ez a testü]e1, A ,1 évet két lészre lehet bontani, a yíZválasztó a
kormány adósságátvá]]alása \o1t, IJévízgyölk is azok közé teltozott. amely el volt adósodva,
Az első lépésünkaz vo]t, hogy a hiteleket vissza tüdjuk tjzeüi. síllyosbította a helyzetet, hogy
az iilkormányzat előti 6Mff kiílzetellen számlá volt, anit lendczni kel]ett, A helyzetet úná
lettünk, A testüiet a rövidlejáratú hite]t visszallzette. Ez aZ önkormányzat köZel 60Mft-ot
visszafiZetett, Az önkomlányzat akkor tudott visszatémi a rendcs kerékvágásba, amikor a
konrrány a hosszúlejáratú kötvényt átvállalta- Ezalatt az idő alatt pályázni sem tudtunk, a
megléVő pályázatoka sem vo]t önerő, Utána több pályázatot beadtunk,,AZ ezévi féléves
költségvetési beszánolót most tárgyaltuk. közel 19 MFt tartaléktal rendelkezünk. A
képviselő-testület a jövőre is gondolt, a Pest Megy.i Fejlesztési Tanácsl1oz több elemból álló
fejlesztési programot nyú.jtott be. 2013-ban már tudtuk a civil szervezeteket tánogatni. utakat
javítani, épületeket felújítani,Ebben az évben több ünnepséget tudtunk tartani,
Deme Ferenc Hévízgl,örk. sallni u. lakos: KameralendszefI nem ke]letl volna,e korszeríibb
telepítésilendszert kitalálni, }rog,v ne csak eg.v helyiségbe hozz,a be az információt. hanem

Tóth Tibor Dolgárme§t€r:

minden háztartásban jeLen lenne,

Tóth Tibor Dolgármester: Bagon több karnela van már, jelen pillanatban csak

a

polgám§steri hivatalban lehet nézni, ez egy fejlett technjka, ha töilénik aZ adott idő§zakban
esemény, akkor a rendórség az adattálo1óból vissza tüdja keresni az adott időlontotSzovic§ Mihály kéDvisető| Nem 1ehet, adatvédclmi szempo ból m€nnyi visszaéléslenne
ebbő1. Búfunegelőzés a szakhatóságra tartozik.
EösölY Józscf llévízgYórk, vörö§martí, u.| vasúton miért njncs kamera? Lopják ott a
bicikliket,
Tóth Tibor polgármester: Jelen pillanatban hat db-ra tudtunk pályázni, ennek pénzügyi
vonzata van.
Bázan 'I'ibor alpolgármester I Köszöntóm a megielenteket. Bagtó] a kamerák számától
vagyunk csak e]maladl,a. Amak jobban örülnénlr. ha megelóznénk a bűícselekmén},t. akkor
lesz kompiett lendszer HévíZgyörkön, amikor követő rendszer lesz, akinek ene jogosítványa
lesz, az figyeli, és a polgárőrök és lendőrök énesítve 1esznek, és megelőzik a bűncseleknrény.
Raikó Gábor képviselő: 2010 ben negigéltem, hogy minden ér,ben be fogok számolni
Hévízgyörk an,vagj helyzetéről. 2010-ben 60MFt hitelt örököltűnk. sajíos 15 embeltől meg
ke]lett válni az önkonnányzatnak, hogy stabil pénzügyi keretek között tudjon dolgozni, Az
adható juttatásokat el kellett vonnunk. Ebben az évben értük el, hogy ezekrrek a dolgozóknak
vissza tudtuk adni az illetmén},kiegészítést.cafeteriát, és kb, 20% fizetésemelést tudtunk adnj,

ami ez évre szól, A civii szenezetek támogatására 1,5 Mft-ot fudtuni( adni ebben az évben,
Nagyon sok kulturális műsort szeNeztiink, Köszönetet mondok a músorok szen,ezésében
kőzreműködóknekBobál István képviselő: 2010, óta a hitel a téna. Mindig negatív fényben lett feltüntetve. Mi
büszkék vagyunk, 500Mfi-ot hoztunk a faluba 2006 és 2010. köZótt. C§ak annak tudta
elengedni az adósságát, aki mert eladósodni a te]epülése érdekében, és be melte építenia
falujába, Csapadékvíz,elvezetési rendszer, idősek nappali otthona. Egy önkormányzat sem
jelentett csődöt. Hévízgyörk sem jelentett volna csődöt. Ugyanazt folytatták. amit mi
folytattunk vo]na, A polgánnestel azt nyilatkozta a tv-be, hogy nem adolt át hitellel
önlományzatot. 2006-ban 22,1 Mft adóssággal vettem át az önkományzatot, Az 51,1MFt,
ban benrre volt az a 22,'7}l{Fl is, amit elengedett az állam. Amikor elengedte az állarn az
önkonnányzatok adósságát, a falunak most 5oMIt hitele van. AZért nem beszélnek róla, mert
Iövid tá\u? Most is adóssággai fogja átadni a jelenlegi vezetés a hjvatalt a kö\,etkező
polgármestemek. Ezek a tényck. 2013-ban nem volt hite], Polgárórségi a Pest megyei
polgárőrszövetség nagyon n]eg van elégedve veliink, 201,1-ben jó volt az egyiittműködés a
rendőrségge1 is, 1 éve vettem át a polgárőIséget. azóta 5Níft érkezett. Uj eg,venruhánk van,
most kaptunk egy Niva autót, ] 5 főve] nőtt a polgárőrök sz{ima. A 2014-ben kiadott naptáfi
szomorúan vcttek kézbe. neft hiányzik róla a polgárőrsóg és a rcndőrség telefonszáma,
Tóth Tibol, rro]gármester: PolgárőIség: Bármikor bejönnek a polgárórök, kilizetjük a
számlát,
köztcrületi düakat ók szedik be, ezí az önkoTmányzat visszaforgatja a
polgárőrséghcz. A beszédem kezdetén a 4 é\,Től beszéliem, 2010, októbcr 2-a után fizettük ki
azokat aZ összcgekct, Mi nem szapultuk aZ elóző testületet, csak ténl,ekről beszéltiink, A
megelóZő önkolmányzatok nen1 adóssággal adták át a lalu vezetését.A csapadékvíZelvezetéslől soha nem mondtam rosszat, annak ellenére, hogy nem működikiól. Az 5o0Mft-ot
nem vontuk kétségbe, 36oMft, pályáZatot nyeíek el a csapadékvíz-elr,ezetésre,A választások
előtt 30MFt ot vett fel aZ a testület. Az önkonnányzat minden évben 30,40 Mft ta] többet
kdltött magára,
Magyar Állanlnak 140omiliifud Ft-jába kelült aZ önkoúnányzatok
adósságkonszolidációja.
hévíZgyörki
Raikó Gábor képviselő:
idősek otthona: 6-7Mft{a1 kellett
önl(oImányzatnak hozzájárulni. A működletése az önkormányzaté. Jelenleg 50\4Ft taí(ozása
van aZ öi1(ormán!,zatnak, aZ öreg iskola és a táiháZ beruházása úgy valósulhatott meg. hogv
két civi1 szervezet vállalta nagára a beruházást. hisz igy 100%-os vo]t a támogatottság. aZ
önkományzat kezességet \,állalt, köZel 10MFt-o1 már vissza is kaptunk, rövid 1ejáratú hilelt
vettünk fel, ami december 31-én iejár és addig visszafizetjiik. A beruházás megvalósult. Csak
véletlen lehet, hogy a polgárőrség telefonszáma lemaradt az újságból.
Tóth Tibor polgármester: Rövidlejáráiú hitel: eln,vcrt a tesület 2 pályázatot. de
ulófinanszíIozású, csak aZ elvégzeft munka után kapjuk nreg a péna. A hitel december 3 l-én
lejár, Az önkonnányzatot nem iogja hitel terhelni,
§zovics Mihálv képviselő: Idősek o1thona: ta]án még a Bobál úr is ellenezte, En lobbiztam,
nem lett vo]na öIegek otthona, ha én nem kardoskodom.
Bobál Ish,án képviselő: Hévízgyörk kérte, hogy épül.jön fel idósek otthona, Szorics úr nem
jól emlékszik, én kértem. szavazzák meg,
Szócsi Sámuel Poleárőr Egyesületi tae: A polgárőrségnek volt egy quad, amit nem tudunk,
hol van, igényelnénk, jó lenne, mikor a rendőrökkel megyünl< j árőrözni az erdók aljábanSzovics Mihály képviselő: A quadnak gazdája sosem volt, a mezőórök tönkretették, a
motorja be van állva, teljesen hasznavehetetlen, hozziink lett lelrozva, hogy értékesítsüka
neten, Náiam van ugyanabban aZ állapotban, mikoí a Kis Csabától elhozlul.
Haidú Andrásné }Iévízer,örk. Arany J.u.|akos: Sok polgármester felvette a pénzt jó
szándékkal, Köszönjiik meg, hogy kifizenék, Ami itt megépül, aZ már a községben maIad,
nekünk lesz jó. Megköszönjük a 4 éves munkái, senlil nem vezet lossz szándék, A vezetők a
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hévízgl,örki embereként vannak, alázatta1 ke11 ezt a szolgálatot elvégezni, Sok szép
csopofiunk van, erről kell beszéini. Mindentit ajóindulat és ajó színdékvezérel,
Fercsik Tibor képyisclő: Ezeket a gondolatokat köszönöln. vélemén),em szerint a

választások után keLlett volna köZneghallgatást tafiani, mivel a válasz|ások előtt már nem sok
létjogosultsága van, mefi a múltró1 tudunt beszélni. de a jövóről mar nem, Egy hét mú]va
lejár a mandátumunk. Arról kellett volna szólnja, hogy olyan kérdéseknreri.:lnek fel, amelyek
a minderrnapokra vonatkoznak, és nem arról, hog.v hán1, milljó volt ektor akkor, Ug1
gondolonr, ez minden falug1-lilósen elhangzott pro és kontra, Ezen kívül ajövóre néme lehéz
nost bfumit is megigémi eúnek a testiiletnek, ha bármilyen probléma tnelű] fel a lakosság
részéró1,

szovic§ },Iihály képvis€lő: Ilajdú Andrásné sokszor hozzászólt a falugyúléseken, üdvöZlöm
az i|yenhozzászóIásokat,

ez építia közösséget,

Haidú Andrá§né Hévíze},örk, Aránl J.u.lakos: Énannak idején elleneztem

a
szemétierakót, sok helyen bebizonyosodott, hogy egy kis elem több négyzetrrréter 1bldet képcs
megferlőzni, Gondoljunk bele, ha ideke.ült volná. AZóta fqilődöm a világ. Tetszik, anri
Hévízgyörkön történt. aZ iskolánál, a hivata] elótt, ez itt marad, eZ a mi biiszkeségünl( ]esz,
Eösölv .Iózsel tlévteyörk, vörösmartv u.lakos: Utak: A vörösmarty utcaban a járda
féloldas. viIágítás nincs másfél hónapja. Ha utat épilenek, vag} javitanatrl, jó 1ennc kijelölni az
utat, hogy ott munka folyik.
Tóth Tibor poleármestcr| Az útépítésekkapcsán Eösöly József balesetet szenvedett az
Uttöró utcában, Mi cnől nerr-r tehetünk, volt én,ényesvállalkozási szerződésünk, mindenért a
kivitelezó a íélelós, A rendőIség kérte tőlünk az adatokat eZ űgyben, A jarda: valóban nag_v a
lejtése, javíta!i fogiuk. A közvilágitás: ha jelzés érkezik hozzánk. mi azonnal megtesszük az
ómász feié,
'l'oldi Ferencné Héyizgyőrk, Józseí A.u.lakos: En eg) moOdatos ]e\ eI<t szerctnék felolvasrri:
,.szeletném megtudni. hog!,ha aZ igazgatókinevezés ]ejár, ós új igazgató kedl kinevezésre,
köteies-e alkalmazni a pedagógusi mrrniakölben továbbra js. ha nem, jár-e végkiclógítés,"
Kérdésem Rajkó Gáborhoz és Kustra Hajnalkához 5Zól: együtt eszelték ki, hogy a Toldi
Ildikót a2 iskolából eltávo]ítsák? Ez akkor íródott. amikor megkapta az igMgatói megbíZást.
'I'óth Tibor polgármester: Kózügyekben adtunk szót. személ}e5 ügyekben nem, ez a slílus
nenl megengedett. A Toldi lldikót nern küldte c] senki.
Raikó Gábor kóDYiselő: Toldi Ildikó igazgatójelölt volt, akit nem vá]asztott nreg a testiilet.
Kustra Hajnalka is tudja, hogy 3 év múIva ki kell irni egy pályázatot az igazgatói posztra,
PályáZhatnak az ó helyére. Két élvel ezelótt ugyanez történt. Toldi l1dikó státusza ]ejárt, ki
1ett íNa a pályázat, beérkezgtt a két pályázat, meghallgatta őkct aZ iskolaszék, pedagógusok,
A testület annak a pályázatát fogadta el, akit a másik két bírálat alkalmasabbnak talát. Ha a
munkánkkal nem éft egyet, kultúIát köfii]mények köZött leülnek és megtárgyalj{ik. akkoi ő is
tud válaszolni rá. megkérem, hogy személyes kérdésekbemost ne menjünk bele.
Lükesné C§ábi Agne§ iegl,ző: Október 12-én lesz a helyi ö.]<omúnyzáti választás, Öt evre
választják. Regge] 6,tól €ste 7-ig lehet szalazni. Fncnles igazolvanlokat mindenki vigye
magával,
Kókai Istvánné Hévíze},örk. Sáevári E.u. lakos: Megköszönöm a testület 4 éves munkáját,
Ebben az évben csodálatos músorok voltak, a §Zínjátszó csoportot nem említették,A sztiretibe
134 t'iatal táncolt. ez litkaság, ezek éltessenek min](et.
Bazan Tibor alpolgármester: Pcst Megyei Területfejlesztési Nonproíit Kft,hez adtun]< be
pályáZatokat, illeszkedik a pest megyei területfejlesztési tervekbe, isko]a teljes felújitása,
on,osi rende]ó építésc,bölcsőde építése.ói,oda fűtéskorszenisítés, kerékpárut. vidékfejlesztés
címszó a]att leaderben nyefiük: tájház, öregiskola, öregtemplom, Projektötletek: piac
kiépítése,gyemrektábor, pihenőpark, Iavatalozó felújítása, Megköszönöm
a 4 éves nrunkát a
képviselótársaimnak, intézmények dol gozóinak. civil szervezeteknek,

5

A Klik

2013. janu.ir 1-jétől lett a fenntartó aZ iskolának,
megköszönöm a testületnek, hogy támogatták azt, hogy múködtetik az intézményt. Bármivel
forduitunk a testülethez_ támogatták aZ iskolát.
Tóth Tibor polgármesteri A plojektadatlapokat átvittiik Galgahévízre.kiegészítettük, sajnos
túljelentkezésvan. A leadercsoport elnöksége el fogja dönteni, ki fog kapni, Iskola:
tanteremhiánnyal küZd, az öreg iskola belső részétkifestettiik, most ott tomásznak a gyerekek.
szűcs ImrénéHévízeYörki llagvománvőrző Egyesület NéDdalköreI Köszönjük a

Kustra Hainalka int.vezető:

segítséget, 1ámogatás1,

Raikó Gábor képviselő: Fájó, hogy az induló képvisclőjelöltekbői csak négyen jöttek
Megköszönöm
a támogatást, Menjen ei minden]<i szavaznj.
IIaidú Gáborlré Hévízgyörki NYugdíiasklub: A lestü]etnek megköszönjük a támogatást.
Tóth Tibor Dolgármcstcr: Köszönöm a megielenést, A közmeghallgatást bezárom.
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Tóth Tibor
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Lukesné Csábi Ágnes
iegyző
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