
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 8-án megtartott  

rendkívüli  nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos 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. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom  Bazan Tibort és 
Rajkó Gábort.  
Ismertetem a napirendi pontot: 
 

1) Hévízgyörk Község Önkormányzat gazdasági és pénzügyi helyzetfelmérése. Likviditási és 
finanszírozási kockázati szempontokat figyelembe vevő  fenntarthatósági és likviditási 
monitoring-jelentés készítése 

   Elő adó: Tóth Tibor polgármester 

 

 

Tóth Tibor: Javaslom, hogy 2. napirendi pontként tárgyaljuk az alábbit: 

 
2.) Kistérségi Gondozási Központ 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
megtárgyalása, a  2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása, a 2011. évi 
költségvetésének elfogadása 
Elő adó: Tóth Tibor polgármester 
 
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított  napirendi pontokat. 
 
1) Hévízgyörk Község Önkormányzat gazdasági és pénzügyi helyzetfelmérése. Likviditási és 
finanszírozási kockázati szempontokat figyelembe vevő  fenntarthatósági és likviditási monitoring-
jelentés készítése 

 

Tóth Tibor:  A költségvetés elfogadásakor jeleztem, hogy a bankkal tárgyaltunk arról, hogy a 

pénzügyi kondícióinkat hogyan tudnánk átütemezni. A 2011-es évre hoztuk ezeket az 

intézkedéseket, ezekre azt mondta a bank, hogy jó intézkedések. Ennek kapcsán tudnak 

minket finanszírozni. 2022-ig el vagyunk adósítva. A Multiplay Consulting Kft. elvégzi a 

község pénzügyi helyzetfelmérését, 3.750.000.-Ft összegben.  

Dr. Sápi Attila: Ez a cég ugyanolyan átvilágítást fog csinálni, mint ami már volt? 

Tóth Tibor: Nem. Ez pénzügyi programtervet ad.  

Lukesné Csábi Ágnes: Több forgatókönyvet fognak csinálni 2022-ig, ami jó az 

önkormányzatnak és a banknak is. 

Rajkó Gábor: El kell döntenünk, mást úgysem tudunk csinálni. Meg kell bízni őket. 

Fercsik Tibor: Mi történik, ha nem? 

Lukesné Csábi Ágnes: Akkor nem válaszolnak az önkormányzat kérelmére. Azért jött létre 

az egész, mert írtuk nekik a levelet febr.3-án, ők ezt válaszolták rá. 



Tóth Tibor: Ha elfogadjuk, akkor az azt jelenti, hogy még decemberig is ki lesz tolva az 

áprilisi határidő. 

Dr. Sápi Attila: Felelőtlenségnek tartottam akkor is, lehetett látni, hogy Hévízgyörk nem 

fogja tudni visszafizetni. 

Rajkó Gábor: Az aszódi önkormányzat is felvette, de ott nem lehet működési célra igénybe 

venni a pénzt.  

Tóth Tibor: Ez a szerződésben is benne volt.  

Bazan Tibor: Várható még ilyen 3-4Mft-os egyszeri díj? 

Tóth Tibor: Válságtervet készítenek 2022-ig, addig van 48MFt/év  fizetési kötelezettségünk.  

Szovics Mihály: Letesz egy tervet, vagy elfogadjuk, vagy nem.  

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
18/2011. (III.8.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy megbízza a 
Multiplay  Consulting KFT-t a banki monitoring elvégzésével.  
A Képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a szerző dés aláírására. 
A banki monitoring és hitelprolongáció díját 3.750.000.- Ft értékben jóváhagyja. 
A szolgáltatás díját a 2010. évi pénzmaradvány –3.426.000.- Ft, valamint az általános 
tartalék terhére –324.000.-Ft biztosítja.  
A Képviselő -testület felkéri a gazdasági vezető t, hogy tárgyaljon a bankkal a díj 
részletekben történő  megfizetésérő l. 

 

Felelős: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 
Határidő : azonnal 
 

 
2. Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása  
-2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
-2010. évi zárszámadásának tudomásul vétele 
-2011. évi költségvetésének tudomásul vétele 
 
Tóth Tibor: 3-án volt egy beszámoló, a polgármesterek ott ezt elfogadták, nekünk tudomásul 
kell ezt venni. Ott beszámoltak a családsegítő k a munkákról. Ez nem kerül nekünk 
semmibe, pályázati pénzbő l van finanszírozva. Az elfogadott költségvetésüket kell 
tudomásul venni.  
Aki az előterjesztés elfogadásával  egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
19/2011. (III.8.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
1.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete, mint az „Aszódi Kistérség 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Társulása” tagönkormányzata a Kistérségi Gondozási 
Központ, mint feladatellátó intézmény 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót 
tudomásul veszi. 
 
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete mint az „Aszódi Kistérség 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Társulása”alapító önkormányzat nevében a Kistérségi 
Gondozási Központ, mint feladatellátó intézmény 2010. évi zárszámadásával egyetért, azt 
81.991763 Ft bevétellel, 81991763 Ft kiadással valamint 3.229.638 Ft kötelezettséggel 
terhelt pénzmaradvánnyal tudomásul veszi. 



 
3.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete mint az „Aszódi Kistérség 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Társulása” alapító önkormányzat nevében a kistérségi 
Gondozási Központ, mint feladatellátó intézmény 2011. évi költségvetésével egyetért, azt 
88.008 e Ft bevétel és 88.008 e Ft kiadási elő irányzattal tudomásul veszi. 
A Képviselő -testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére 
 
Felelős: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.v. 
Határidő : azonnal 
 
 
Tóth Tibor: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 

 
Tóth Tibor     Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
Bazan Tibor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 
Rajkó Gábor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 


