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Hévízgyórk Önkormányzat
Polgárrnesterétől

MtrGHívÓ
iIévízg},órk KöZsés a)nkorlnány7at Kép\,iseló-testúlcte 2012. júniu§ l8-án (hétíőr,) 19.00. órakor
taíia rcndki,lüli Képvisclij,testiileliü]ósét. mel}-rc tis7teletlel neghivom.

Hely€: Polgárme§teri Hivlrta|
Hévízgyiirtq Ko§suth L. u. 124.

NaDirendi r}ontok:

1.) E]őterjeszíés piac_lalumcgújitás és ü]esztés pályázat ]emondásáróL

Llőadó: Tóth Tilror polgánnester

],) ElőterieS7tés tájháZ-Vidóki örijkség me8iirzésc pá]yázat lenondáSáról
l lJ.lJo: 1.1', l ibor Ir,l!irnn.ter

Hév í7$ ijlk. 20l2, június 1,t, l'isaclettel:
Tólh Tibor \L.
Polgárrnc.tcr,

t/"9!É}.4] Az aD]ag a képviselök lószéle meglckinthetó a it_Q/a!!].i!]-l]9\LzJrp!Lb! oldakn].

MephíYót káDiák:
l, BaZaD ]'ibor kúpljsc]ó
2, Bobái Islván képvise]ó
3, fercsik Tibol képviselij
4, Rajkó 6ábor képvteló
5. Dr, sápi Att]la képviseló
6, SzovicS Milrál} kdpviseló
7. Lukesné Csábi Agnes]cgyző
8. Pesl Megyei Komrán,,-hivatal Bp, ]052 VárosháZ u,7



JELENLETT IV
tusziilt: HéyíZgörk ()nt orrrarr.nt xlt |intu*u ut,,rt *t n l). ilitliu\ 19 án nLtsltfftott rendkíú]lí
kóFíselő-íesti.ilí,íi úlé§é a Polgdmle.rleri I Iíyaldl helyiségében.

Jclen vannak:

I(5th Tibor polgármester

Bazan Tibor

Bobái István

Fcrcsik Iibor

Rejkó Gáboí

Dr. Sápi AttiIa

Szovics N,Iilrály-

NIeghívotl:
Lukesné Csábi Ágrlcs jeg_"-ző
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JEGYzőKi)NyV
Ké§zült: A llévizgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2012..június l8-án mcgtartotl
rendkivüli n},ílt ü]ésél,ől a Hé\,ízgyörki Polgfunesteri Hivatal hivaLalos helyiségében,

Jclen vannak: Tóth Tibor polgárnester

Meghí|,otí_

Bazan I'ibor
Rajkó Gábor
Szovics Mihál)

- a ielenléli í,- szerint

]!![fj!gg Kőszöntön a ]]]egieienlekel. megállapítom. hog},aZ iilés hat.tozatképcs, nive1 7
fóbó1 ,1 fő megielent, A rlai iilés jegyzőkön),\,-hitclesitójének javaslonr Bazan 1'ibor és
Szor ics Mihal1, képviselókct.
]smcrtetem a napirencli pontokatI

NaDir€ndi Dontok:
].) Elijterjcsztés piac-falurrrcgirjitás és fejleszlés pá1_,-iizat lemond/rsár<il

Etijadó: Tólh Tibor polgáflIester

2,) ]]lőlerjesnés tá.jhíZ-vidéki öröksóg ]negóIzése pál}ázat lcmondásáról
]:1őarló: Tóth 1'ibor polgáImestcr

A Kópviselő_tcsttilet "l igen sza\,azattal cgyhangúlag elfogadja a napircndi potltokat,

l.) l;lóteíitr/ló\ Diac-fá|umegúiilá\ É\ rcil€§/lé§ náh ázrt Iemtlndásáró|
Tóth Tibor: Nern látuti< kiutat, hog), ebból az eln}eí összcgekből, úgy, lrogy a7 öl.]iészl is
biáosítsuk, eá a rnunklikat eh,égeztessiik. 

^ 
piac kivitelezésénél a tervek irgy késziiltck. hog),

a ]én_vcges dolgok nincscnek benne. Visszaadnálrtri a pá]),ázatot. a ],caclel írjra ki fogja inri a
pállázatokat.
Bnzan Tibor| A piacra nag,vobb csól}ii]]k \arr, Gondoll,lLlju nk, ki lcg5etr r civil szerYczct.
aki najd negpáll,ázza. I-chctnc a Galgamentéé l.]gyesüler.
RaiLli (jábor: Vikor k'iriak i lö\c,kc,/o p_lriz"tot. iarasl,,n. rrizziil tneg. rlelli\ ciril
szenezct tudná lelvállalni.
Szorics Mibálr,: TájháZból núzeumot lehelne csinálni. lehetne csalogatni aZ emberekct.
Raikó Góbol: Tulis.íikai progrdmol kell csínúl i.
'l'óth Tibor: Aki egl,etéí azzal, hogy visszaadjuk a piac páIyázatot, kózfelta ássalielezzc.

A Képvisclő{estüle1 4 igen szavazattal, eg},hangúlag az alábbi hatáfozatolhozza|
18/2012. (v. 16-I§Z.!!pr!$!ó:]9$!!,l§$-!4É

Hé\,íZg\órk Község Önkornánvzat Kópviseló-tcstiilete úg} határozot1. hogy .Iz cln]/e.t és
határidóben el ncln kezdett N{VH Vidékíéi]esztési Tánogatások IgMgatósága által
204978007] azonosíló számon n)ilvántartott falunregújításra és-lei]es7tésle (piac építése)
2010, 0'1, ]9_-ón elnyert pál}ázatol 32. 022, 887._ l-t elnye összegben pénzüg,r,,i és nrűszaki
nchézségek miatt \isszaadja, A testülct felkéri a polgárnesten. a támogatás visszaadásá,tak
üg}inlézése niall veg),e fel a kapcsolalot az MVH Vidókfcjlcszlési Tálnogatísok
Tgazgatósiigltva1,
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Fclclős: Tóth 'fibor polgfumester
Lukesrré Csábi Agncs jeg.vző
Gólyáné Dudás Edir gazd.l,ez.
]lajdrl Tiinde ig,ea,

!3!i!{!{: azonnal

2.) Elóleriesztés táiház-Yidéki iirökség m€eőrzó§c Dálvázat lemolldásáról
Tóth Tibor: Aki egyetéít az előterjesztés eliogadásár,al. kézfcltaftással j elezze.

A Képvise]ó-tcsiülct 4 jgcll s7al,azattal, egyhangirlag az alábbi határozatot ho7za:
49120l 2. (Vl,4fJ_§L§ép!i§9!ój§§]ü!q]tib3]ó!9z3!
IlóvíZgröik Község Önkormányzat Képviselő-lest|i]ete úgy.li'ntijtt. hogy aZ cln""*ert és
hat.iridőben el nem kezdett NIVH Vidéklejleszlési Támogatások Igazgatósága álta1
204656814,1 azonosító számon nyilvánlartott vidéki örökség rnegőrzésérc (tájtáZ f'elújítása)
2009. 10, 20.-án elnyeft pályázatot 18, 382. 241.- |t eln)e összeg vonatkozásában pénzügy,i
és múszaki nehéZségek miatt visszaadja, A testülct felkéli a polgánnesteft, a t.inogatás
visszaadás.iDak üg!,intézése miatt veg,vc fcl a kapcsolatot aZ MvH vidékfejlesztési
Támogatások lgMgatóságá\,al.

Fclclős: Tóth Tibor polgárllcstcr
Lukesné Csábi 

^gnes 
jeg],Zó

Gólyálé Dudás Edit gazd.vez.
I tajdu Türde ig.ea,

Határidő: azonrra1

Tóth Tibor: Ha más hozzászólás ni1,lcs. a :telt megkijtjziinönr, aZ ülést bezáron' ,

,,^1í,íriir,'rrk,,' 
o

Jeg)zo' 1'1. _',:_

Tólh I'ibot
FOlgármester

Bazan I'ibol l
.Ieg)ző köl||l hit e le sí t ő

/-

Jt gyző kanyt, i t e l e s í t ő
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