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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Hévízg,"-örki Önkonnánlzat Képvisclótestületénck 2012, június 26_án negtartott
rcndes l1}.ilt iiléséről a Ilévízgyörki Polgárrnestcri I]ivatal hivatalos lrelyiségébcn.

Jelen vannak: Tóth Tibor polgárnester
I]azan Tibor
t}obál Istr,án
Ilelcsik Tjhor
Raikó Cábor
sznr ics v Illálr

Meghíyotl:
- a jelenléli i!: szerint

lóth TiborI KiiszijDtöm a megjelenteket, mcgállapítom. hogv aZ ülés haúrozatképes. mivcl 7
fóból 6 ló lnegjelent. l)r. Sápi Allila Dem.ielc7te távolmaracL/tsát. A mai lllés jegyzőkifuyv-
hitelesíli!ének jaYasklm Bazan Tibor alpolgárulesteú és SZovics \lihály képr.iselót,
Isnerteten' a rrapilendi pontokat:

NaDirendi Dontok:

l ,) Polgánnester táiékoztalóa a két ülés kajzött töfiéntckrői

2,) Családsegítő Szolgáial beszámoliia a Hóvízg},örk Közsóglren \ég7etr 2011, évi munkájáról
!!ij4dq: Rabné Harkai Judit Kislérségi Condozási Központ nlutr](lrtáI§a

3) (iyermckjóléti Szolgálat lrcszánrolója a HévíZg},öú Kö7ségbcn Végzett 20l ]. évimunk/úlllól
Előadil: Kocsis Ka|alin KistéIségi GondozáSi I(őZpo[t munkatársa

4) 20l I. é\ i á1logó éíéke]és a §,cnnckjólóti és g},ennek\,édeIni feladatok cllálásáról,
Előadó: Lukesné Csábi Agnes jeg},zij

5,) Az Aszódi Kistórség Önkonrányzatai|ak Tőbbcélil Tálsulása láísu11 ö]lkonnánvzatai SZociális
sZolgá]tatásler!eZési koncepcióián8k íiliilviZsgálata
Előadói Tóth Tibor polgárnlester

6.),.Kiizalapíh,ány a hévizgyőrki óvodás g},,cmclickórt" beszr'rrlolója
Előadó: szilág],iné Pápai Anna Kulattiriurn elnöke

7,) Kukílrbülé pál),á^atási lclléleleineI( elf()gtld.:tsa
Eiőadó: Tóth Tibol polglümestel

8.) Napkö7iotthonos ó\oda Dyári sziinet engedél}ezése
Előadó: fóth Tibor polgánnester

9,)Napkoziotthonos Óvoda elijterjes^ése a 2012/]j, lanórre vonatkozó csoportok
inditásiiról. valamint a maxinális Iétszánrtól való eltérés cngedélyezéséről
!!ó!dói Tóth'fibor polgármcslcí

l0,) IskolaigaZgató veZetői pótlékának nreghatározá5a
Eóai!ó: Tót]r Tiboí polgárnestcr

1 1,) !'alunap plogram meglárgyalása
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Előadó: Iiith Tibor polglrrmester

l2) Egycbek

- íZÁRT üLÉs)
l,) Kitiinlelések adomán_!ozása
Előa(ló: Tóth l'ibor po]gárnestcr

!!j[!!!95 Javaslom. hogy az Egyebek c.napirendi pont]]an tárgvaljuk rrreg az alábbiakal:
- Ilé\,ízgtórk Község Öntormánl,zata Képviseiő-teslületónek . , , /20 ] 2.(V1,27.)sz,
rendclete 

^ 
temetólöi és temetkezési levékcn},ségról sz<!ló 11,t2000, (lX.26) sZ,

r(ndelcL módo.iL;.a
- Hér ízgyört Kiizség Önkormrinl,zat Képviscló{estületének , , ,./20l2.(vT.27,)sZ.
Iende]etc, a ki|iintetések alapirásáról és ado1}lányozásának rendjéről szóló
8/2001 .(VIl I.7,)sz, rendelet módosítása
- viziköZmű bérleti-üzemcltctósi szeződéskötós. a DAKÖV Kft. nlódosítoll
sZcr7őd-;se

A Képtiscló{estii]et 6 igcn szayazathl eg1,irarrgúlag elfogadja a módosílott napilendi
pontokat.

1.) polgármester táiékozt.tóia a két ülé§ között törtóntckrííl
Tóth Tibor: Kistérségi társulási ülós voit. a Pes1 Mcgyei Önkorrnánl,zattói kaptunk
liámogatást, a társulás úg} határozott, hog} ebbel] az évben már nem kel] a kötc]ezettségeket
fizctni. a fennn]aradó részt pedig nindcn önkolnányzatnak visszautalja, a mi résziintr löbb
mint 1N4Il. Rcndkiviili ülést taíottunk a piac ós tájháZ piilyázat visszaadása miatt. nivel
ebből a pénzből ós ilye11 kőrü]mén),ek között ncm lehet megvalósítani, Lehetőség lesz
mindkét pályáZatot más nrtidor' mcgvalósítanj. dc cnnek feltéteIe volt a visszaadás_ oKts ülés
volt. melyerr az llső Csengetés I skoiaalap ítl án1, iig!,ében volt bcszámoló. Szombaton
gyercknap nlegrcndczésre keriill, ugyanezen a napon volt egy másik rcndczr,ár) is. sikcrcs
volt. A köZDunkások aktívan részt veszrrek külónböző mu.lúlalokban is. épitik az idősck
napkijziotthonáná] a falat. aZ őleg iskolában l'eslellek, nlost folvaúatban \.an a büfé felújítása
is,
Bobál lst!,án: A két pái],ázat lisszaadása miatl o]}an pénzt adott vissza a tclepülés. amit a
falu clnyert 50lv'll't nagvságrendben, olyan komnunikáció van, hog1, ncn] 1el.iel ebbijl a
pénzből negcsinálni, stb. |z nen1 rcüesen ilelytálló. ug,vanis meglé\ó pál}.ázatot ad Vissza a
település. meg lehetnc csinál i. N,vilvánvaló. hogy nem clr]ek a vezelésnek a stratégiája, Bár
kettől sikcriilt a kél év alatt megcsinálrri. aZ iskolár és a szociális otthont, l]z a két beluházás
volt a 2.5 év alatt. Lt.Iit cddig megcsináltak, A forrás aZ öüészre: a polgánesteniek nenl
kclletl \,oIna iu\usfiZetést megszavazni. illetve aZ alpo]gámesternek is mórtéktartónak kellctt
volna ienni. a fizetéséről 1e lehetett volna mondani_ Fásv-nrulató: a kön]yékbeli lakosságrrak
nem gondolom, l]ogy tctszett lolna és nem az a k(ir lakik ana. akinek cz a fajta szór.akozási
stíius tetszik, Javaslom. hogy a kövelkező ilyen rendezvén]-eket el lehct vinni az Úftöró
utcába is, 'femészetescn mi is tettünt annak idején rendezvényeket aZ iskolában, de más vo]t
hangerőbct] és kulturáltságban. G1,,ermeknap eltéle]e a lrel},éről a vezetésnek a szíve-.joga.
Német vcndégek érkelck a településie a civil szervezctiinli meghívásáIa.jó1 érezték magukat,
itt l,olt a testvértelepülés polgánnestere is. ninclen lakosrrak jó egészséget kíván, Ezck az
események feh.iszik tclepülésür1( hímevét,
Tóth l'ibor:Anri eLhangzolt. .lZ csilsztalás. A tcstüLctnck nera szándóka aZ eliyert ]lályáZat
nem mcgvalósítása, Még azokat a pál,ázatokat is. móg ha nem volt mcg az önerőnk. akkor is
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máshonnan mégiscsak biztosítottuk. vag), átszerveztük a beruházást. dc mógis
meg\ a]ósítottuk, Ezektriel kapcsolatban háromszor voit 1nár tájékozhtót. Igcnis. cbból a
pénzbó] íg,v nc1l] lehet negvalósítani. AZ előző tesület is megvalósíüalla volna. ha lctt vo]na
folaása, liacpályázat: tcrYek úg.v késziiltek el, hog),gépészeti berendezést neln taltalmaz.
Polgámesteri hivatal akadálymcntcsítésról is lemondtunkI ncm meglé!ő épü]etre szólt a
pál,vázat beadása, Iizetések: lir'nek a polgárnesternek annli a fizctósc, n]int Bobá] Istvánnak
\'olt, aki ,l évig volt vezetó és 6001VíFt adósságot halnozott ícl, Azclótt clnek a telepLilésnek a
vezctósem alatt mindig volt íilhalmozolr pérrze,
I]azan Tibol: E]kez(tőCiött a kampál]},, BobáI kép\ise]ij urat kérdezen: a rcndkiviili ülésre,
ahol tárg],altuk a pál},ázatok visszaadását, niért nen1 vo]t jelen. ugyanúg1,. lnint a testületi
ülésck több mil1t l'elálél. A pállrizat visszaadását én kezdenén},eztem, Képviscló ílr]lak ol),an
terlneló bclulriizás. amikel ígért, nenigen valósult trreg..\ piachoz 22MFt-ot kcllcnc
bizlositani. honnan lehelett lolna előterenteni ezt aZ összegel? 

^Z 
ő po]gármcsterségc aiatt

niéft nenl kószült e1? Ialuházhoz 7\4|-ot kellett volna biztosítani. tehát összesen j()MF't lctt
\'olna a két pál,!,ízat, j,nnyi pélzt aZ önl(olm.inyzat nen] tudoll bizlositani, lvíiéí ncln civil
sze ,ezet pál],áZott? Akkol a tánogatás 100% lctt \olna, Azt tudom ígérni. ha írjra kiűják a
kót páli,,áZatot. azon do]gozoDl magam is" hogy sikcrcsen tu.lju* pályáZni. és 100%-os
táInogatással n}eg tudIuk valósítarri, Níeeszólíttaltam. hogy méítéktarló lchcttcn volna. 

^Z 
aZ

embcr il.Yet ne n]ondjon nekenl, a](i nlég életében nárványláblál á]]ittak)tt saját nlagának, A
lisneletdijam nem éri el a nlinimiilis halál, & elóZő ciklUsban \olt alpolgármester kollegám,
igaz, hog"v meg lett ígérve, hogy én leszek aZ alpolgánnester. ha Bo]rá1 Ist\,án iarilra netn
indulok el a !álásztlisokon, Ha a képviseló úr visszaenriékszik, hogl,az irodájában nriért is
kellctt aZ alpolgánDestereknek a liszteletdíját negcmclni, akkol ez nem volt szerencsés. Ilogy
eLijhozta. Aclósságspirálba kerü]t köZségiink. az akkori polgárnresternek azért 1ett 1negemelve
a fizetésc, hogy nost már jól nennek a dolgok.2olo.szcptcnlbcrébcn a7órt kellett lövid
lejáratú 30M|t-os hitelt felverlni. hog},a miiködést biztosítsuk.
Szovics MiháIy: Ha az expolgármestor jó gazdir szem]é]ette] tetle volna. hog), a tclkcknél a
közművckle 30-40Mfrol e1 nem lett lnég végczve, de már átuta]tatolt, akkor lctt volna önc.ő
ide. Bobá1 úmak sikeriilt a nénet tcstvérkapcsolalba is beIepiszkítani. Nem értem a
pállbrdulatot a német polgánnester ú ál. Képriselődíjak: azok a képvise]őlá],sairl. akik azt a
kutat akaúák megépítenj emléktáblával, anli1 nost 111i negépílettünt, a úszle]etdíjukat a -
Hajdú Eva mondta e1ac tctték volna f!]re, ami a nagykaiapba belen]ent, és eltűnt e2 a pénz.
hogy hova lctt. czéft aZ akkoli polgármesler a lelelős,
Raikó Gábor: 2011-bcn a l'ás1,-mulaló je lett kötve eüe aZ évre is, A hang lehet, hog"v erős
vol1. de a7 a Vörösmarty u.óvodától a D<izsa Gl,irtig lévó rész, Gyereknap: a lnűv,hii vezető
a Csíksomll,ói búcsúban voit, cZéí nem volt akkor g,verrneknap, |ásy-mülató: akkor jötl egy
öt]et. hogy üg},anúg_v, llint tavaly. leg,ven a g,velekeknek rendezvén),, több mint 370 gyerek
rnoz(lüll meg az idei évbcn, llang: én megkelestenr azokat a lakosokat, akik érinletlek ]ettek
rolna, azt niondták ezt el ke11 viselniük. ilyen rend.zvény nem nindennap lörlénik a l'aluball.
Másnap n,tegkérdeztenl a laka)kal. de nen volt senmi atíocitás, probléma. mirrden rendben
lczajlotl. Néne1 testvérí'alu: kétszer lálogatta meg önöket a lendőt.ség cseidháborítás miirtt.
Elismeren, hogy a Fásy-nlu]ató bangos volt. de valaki megjegyezte, hogy egyet]eneg_u'' család
voit. aki a k6zte ilelet i(rzárta, és kiírta, hogy magánterület, nregállri tilos. Níikor a szinház
volt. sen]ri nen' ment oda. mikor 3 órán kelesztül nen1 aZ operett, hogy Zavarja, \4i örü}tün](
neki,
Bobál István: Sok zagyvaság elhangzol1, Milyen diva1 az a denrokáciábal megkérdezni,
miérl nem vagyok jelen, Bohózatokban nen1 \eszek részl, Fizetés: az elózij po]gámlester
fiZelése meg lctt állapitva a legmagasabb szinten, de aZ elsó két évben 50%-áró] ]cmondott, és
azt \,isszalin,gatta aZ ötlkormán_\,zathoz, NenT a renclezr.ény ellen. hanenl a hang cllen volt
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kifogás. Azl a hidat azért záíta le a tulajdonos. me több esetben noln tud<ttt benlenni az

ottlakó, A gyereknap nem a napi.in iett megtartva.
Bazan TiboI: AZ ijn polgámcstersége alalt mióít nem lett negYr]ósítva a pályá7lrr?

Bobál Ist\án| Níeí ne1n volt rá idő, 20l0-ig, azina eltelt 2.5 él. azóta senki nem foglalkozo|l

azzal a pályárattal Llkészült volna" ha ez a londorlatos \,álasztás nem íg,\, a]akult vol1,n,

Ebben a tcstületben egy ember valr. rüi ncn ült itt. fiindenki itt ü]t és ezeket megszavazta,

Lehet mutogatni, negs7avaztátok, a hite]fclvételt is megszava^a Rajkó Gábor, mindcnki

negszavazt; cgy kirétc]ével. 12 tagú testiiletböl ] l igen szavazat Volt. Abban a ciklusban

kö;1 500\1t't- érlékben clkésziiltck a beruháZások. a csapadókvíZ-elvezetés 360Mflvolt, a

ten]etőben nagy íésze \,olt a 2006-2010-cs ciklusban lélő tcstülehek. Nagytln sok nlinden

elkésziilt. csak szelcti azt nlondani a _jclcnlegi tcst|ilet. hog,v a n]ásik nen1 csinált scmnrjt,

pcdig ti ilt voltatok.
ilazan Tibor,: A döntéseimért r,állalom a felelósséget, de a ki't\,énykibocsátáskor arri] \,oh

s7ó, hogy temleló beruházást fogunt bcliile negvaiósítani.

f!!\fu: Bazan Tibor csak 3otr,lft-ot moidott, ezt szeptcmber 30-jg velték l'el_ ez ncnl volt

"Lég. 
rrr"rt n1álu.brn is felvettek gNlFt-ot. nrert nen] tudtak fiz.tni, oklóberben. amiko1,

ál\ etttik a hivatalt. a májusi tú}órapérrzek ncm voltak kilizelve. iilbileumi jutalrnak 3,6MIrt

él,tékben, 6,1MFt-ot kcllctt a tcstületnck kigazdálkodrrLint. EZ a testület nárciusban
csódeljárásra Yolt ilélve, ].]7 a testüjet ezt mcgoldotta, úg_"- rnegoldotluk a7 cliiző költsógvetési

ér,et, hogy rnég pénzmaradr ánvunk is \olt, Ez a tesliilet n]indent elkövetelt, hog,v az eln)efi
pál,vázaúat nregvalósítsuk. Van lehetősóg arfa. hog} ezt a két pályáZatot más korlstrukcióban

lneg lehct olclani, Alpolgárn]estcr úr ezekhez az inlbrrnácjókhoz közclebb á11. kösztinet érte.

hogy rcndelkeZésiinkrc bocsátotta.
Szóiics Mihálv: Sok nrinc]ent megszavaznln, egyet Dem, hog,v a tiszteletdíiat én ne kapiarn

n]"g. A tijbbi"k po^l.jfutak czzel, a7t Bobál Istvánon kel]ene szánon kórrri, hova lctt az ó

tisztclctdiiuk és lnióú nem lett díszkút abból.
Raikó Gábor: Iél év alatt egyetlen .iavaslata ne1n volt Bobíl képliseló úrr' ak, lrog"v hogl,an

1"1]"m" ,*gr"ló.íto,]i a tájház !?gy piacpályáZatot. Eskiit tctt ana. hogy legjobb tudrisa

szerint lTél,izgyörköt srolgat;u. Ön is ludas abban akkor, hogy két éven keresztül csak

mas7atoltunk és toItuk el a pál_\ietot, Konktét dolgokat kellenc nrondani,

2) Cs íííi szolsálat mo|óia r rk Kii tr 2011. ói

munkáiárirl
ttobii-Ei"kai .luait| Kijszónön a polgármeste| uI. a hivata] és tcstüleli tagok

"g},"tt,"űködéú 
l'ot1 kemén), tél á1] mögöttünk, a polgánnestcr úr és a hi\ata1 g},ors

sigit.egevel sok családnak lüdtunk segíteni, A Nenvcti Erőforrá-s Minisztériurn által

bi)tosíiott idóscbb kapcsolaltartóival jól tudtlurk eg)úttmúködii, A 60 é\, ieIctti lakosságot

nérték fel.
Kocsis Katalin: Nlegnyerlük aZ Erzsóbel-tábort, pályáZtunk sikcresen, Hévízgl,ör,kól 2

§",-liifrGr i,,,gl,in n,varalhat 1 hétig a Balaton partján, Ú8y kerültek kiválas7,tásra, hogy

hálrán,vos hel)zetiiek és nagyol1jó tanulók nrindkciten, Köszönijm az önkonnányzat 6-6 eZeI

Fl-os hozzájárulását.
Tóth Tibor:Júliusban az új Gorrdozási l(öz-pontba kiiltözik a hivalaluk,
Szovics Mihálv: Elhivatott dolso7ók,
:ut ,i,tlfr6li.t ru,lrrak ktjltöini a szép, úi épiiletbe. jobb körü]rrrénvck között tudiák végczni

-.7l á nernes t'cladatot,

Iílllflbglr Aki eg),etért az elóteriesztés clfogadásával, kézfcltartással jelezzeI

A Kép\ iselő-tesúlet 6 igcn szavazattal, egvhangirlag az alábbi határozatot hozza:

50/20l2. (vI.26.) sz. Képviscló-íestületi halározat



!é!:íl"qyörk Közsé8 Önkormányzat Képviselő{estülcte megtárg}.alta ós jóváhag}ja
csa]ádsegítő szolgálat beszámoióját HévíZg!örk Községben légzett 201l.évi rnunká.jáói,
Feleló§: Tóth 'Iibor poigámester

I_ukesnó Csábi Agnes jegyző
T{abrle l larkai Judil csJ]jJ!cndo/o

Határidő; azonnal

3)G ekiólóti t beszámolóia a H örk Közsé tt 201l.
munkáiártil
Tóth Tibor: Aki eg},elért a7 előterjesztés clfogadásá\,al, kézfeltatással j e lczze:

A KópviseIó{estület 6 igen szavazattal. egyharrgíllag az alábbi hatálozatot hozza:
51/20l2. (VI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
] Ié\,íZg).ölk KöZség Önlrormányzat Képvislrló{estiilcte megtárgya]ta és jóváhag)ia
ci} eúnckj óléti szolgálat beszámolóját a Hé\,í7p\,örk Kijzsógben végzeir 20I 1 . évi nluúajaiilt.
Fclcla|§| l ul\ lil]ol Tolgarmc.Icl

Lukesnó Csábi Agnes jegyzó
Kocsis Katalin családgondoz<i

Határidő: azonnal

4] 20l l. ó\,i átfoeó értékelés a svermekió|éti €k\,édelmi fel k ellátá§árííl.

stér§ ()nkormán k l'öbbcé|ri ulása tár§|llí

Lukcsné Csábi Ágncs: A tcstiiletnek kötclező feladata. i-g1, -.,ittogi, "rt"r"r"*iil szoro
besz.imo]ót negtárgyalja, elfogadás után a meg),ei gyánhivata] részéle n1eg kell küldcni az
anyagot, Nagy része a gl,ermekjóléti szolgálat beszámolóját alapul. kicgészítve az
önkolmiinyzati adatol<ka1. Javaslonr cifogaciásra,
Tóth Tibor: Aki egvctólt aZ eliiterjcsztés eliilgadásár,al, kézleltartással .ie lczze:

A Kópviselő-testü]et 6 igen sza\,azattal, egyhangúlag aZ alábbi határozal<,th(,zza:
52/20l2, (vI.26.) sz. KéDviselő-tcstületi határozat
Hér,ízgyör,k Község Önkornrányzat Képviseló-leslülete megtárgyalta és .ió\.áha$.ia a 20i 1.
évi átfogó értókelést a glenrrekjóléti ós gyermekvédelmi feladatok c]látásáIóI.
Felelős I Tóth 'l ibo], polgánnester

Lukesné Csábi Agnes jeglző
Ilatáridő: aZoDnal

5.) Az Asz

szociális
szociális

o!k9!nán\zrrtat Szoci
Tórh Tibor: - i.n.er'cti / cloterj<.zri. .

Aki egyetért az clóteiesztés clfogadásával, kózfeltartással jclezze:

A Képvisclő-lestiilet 6 igen szavMatta], egyhangúlag az alábbi hatáfozatothozza|
53/20l2. (vI.26.) sz. KéDviselíí-testülcti határozat
HóvíZgyörk Ktjzség Önkormályzat Képvjscló{estülete a szociális igazgatásról
el]átásokról szóló 199j, évi III. tör1ón], 92.§ (7) bekezdése szerint
szolgáltatástervczési koncepció munkaan,vagát megtárgvalta. és e11'ogadta,
Felelős:'fóllr Tibor polgármester

I-ukesné Csábi Ágncs jegyző
Ilajdu Tiinde ig.ea,

Határidő: azonDal

es
a
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6.).,Közalapítvány a hóvírgyörki óYodás gyermckekért'' beszámolóia
GólYáné Dudás Edit gazd.vcz,: - ismerteti az előterjesztést.-
Tóth Tibor| Aki egyetétt aZ clótcljesztés ellbgadásá\.al. kézl'ell aúássaL j clezze:

A Képvjselő-testüIct ó igen sza!azattal. egylrangúlag az alábbi hatátozatothazza:

5,1/20l2. (VI.26.) sz. Kénviselő_testülcti határozat
Ilé\,íZg},örk Kijzség Önkolmányzat Képlisc]ó{cstülele mcgtifugyalta és jóvráhag}ja a
..Közalapínány a hévízg),örki ó!o.iás g}ermckckóft" 201],é\,i bcsz.inolóját,
Fclelíís: I'óth Tibor po]gármestel

Góll,áné Dudás F.dit gazd,tez,
Szilágyirré Pápai Anna Kulatóliunr elntike

Határidő: a7oma1

7.) kultúrbüfé Dályáztatási feltételeinek elíoqadása

Tóth Tibor: Készitettiink egv teF,/c7etet, hog] mii)(n fclrete]ek Llellcn hirdessük nleg a
helyiség bérleti ioeát.
Lukesné Csábi ÁenesI Az oKB megtárgyalta. a változtatásol(at. anitjavasolt. an kiemehiik,
AZ önkot,má1},Zat üg}lédje jogilag r,élemérrl.ezte. és rcndben találta,
Fcrcsik Tibor: Alapiában véve nem tánogatom, hogy ilt biifé üzemcl.jen. de az clózóhöz
képest lc van szabál},ozva a niiködés, Eg),et hiányolok belóle: n},itva tartás szabál}ozását.
Lukesné Csábi Ágnes: ]]1lentmondás van, a koml.rcDdelet szerint a vállalkozó bejclcrrti a
nyitva tartást a kereskedclmi hatóságnak. Ügyvéddel vélcnrényeztehi fogiuk.
Tóth Tibor: ivleg tuclnánk álLapodni egy 10-11 órás zárásban, Ez a büfé csak akkor
üzenelhetnc to\ább. ha a kultúrban rendezvélly van és a büló csatlakozik a rcndezvényhez,
11_vcn vendégIátóegység ke11. hogy leg),,en.
Fercsik Tibor: En€ még van most iehetőség, l]ogy a nyitva tarlást szabál),ozzuk. utana nem
lcsz.
Raikó Gábor| Ja\aslom. hogy a nyitva taúás: Hétló-Kedd-szcrda-Csütőilök,Vasálnap:
22,o0.óráig, Péntek-Szombat: 0 1.00.óráig lcgycn.
szoYics MihálY: Lakoda]on' esetén a bérló kötelcs átadni a bér.beadó rószéle a lrell,iségct
osütörtökön 12,órátó1 vasfunap l2_tiráig, ebben az csctben a kiesó napokra a bérleti dii ós a
le7si alán}osan levonásra kerü1,
Tóth Tibor: Ati eg),etért az elótcriesztós clfogadásával a Raikó Gábor l1t.r1 _jar,asolr
n},itvatarlási kicgészítéssel. és Szovios Mjhál_v által javasolt kiegés7ítósse1, kéZl'eltartással
jelezze:

A Képviselő{estület 4 igen szavazallal. 2 nem szavazattal aZ alábbi határozatot hozza:
55/2012. (YI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hél,ízgyörk Kijzség Önl<olmán}zat Képvisclaj-tcstülete megtárgyalta és elí'ogadja a
Kultúrbüfé pál.vázJatási feltéieleil a melléklet szcrint. és aZ alábbi kicgószítéssel:
Ja\asolt nyilvatatlási idő| Hélló-Kedd-Szerda-Csütörtök-Vásárnap: 22,00.óráig

Péntek-Szombat: 0],00.óra
Lakodalon esetén a bérló köteles átadni a bérbeadó részére a helviségct csiitöúökön 12,00.
órától vasárnap 12,00, óráig. Ebben az esetbcn a kieső napokra a bórleti díj és a r.ezsi
arán}osan levonásra kerül,
Felelós: Tóú Tjbor poigfunester

LLrkesnó Csábi Agnes jegl,z(í
Hajdu ] ünde ig,ea,
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Határidő: a7()nnal

Bobúl Istvtin elha,r,-ig ttz üléstermet. ű Képviselő-tesíület létszdmq 5 íőre
módosul.

8,) Napköziotthono§ í)voda nvári szünct cngcdélYezése

Raikó Gábor: Az oKB tárgyalta az előterjeszlést, ellogadltsrajavasolja,
Tólh tibor: Al,i cgretcnazeloterje5,/lé5elloladá5a\al.Lc,,lcltalrc..e]jelezze:

A Képvisclőtestület 5 igen szavazattal. egyl]angúlag aZ alábbi határo7atothozza|
56/20l2, (VI.26.) sz. Kénviselő-testületi határozat
Hévízgvörk Község Öniiormánl,zat Képvisc]ó{cstülete úgy döntijtt. hogy a Napkőziotthorros
ovoda Szenezeti és Mílkijdési Szabáll,zatát úgy rrródosítja. hogy az 5 hót szilnelel. ,1 hótrc
módosíúa. A képviselő-lestület lelkéri aZ ó\,odavczctót a sziikséges intéZkedések negtételéIc,
{,|tolró ólytlli ndp: 20)2.jliníus 29 péntek
SZLNET 1 hét )al2júlil$ 02 tól 20]2. jlilius 29.
El,tő ó.;odai nap_ 2a12..lúlfu 3a h!(/i

Felelós: Tótlr Tibor polgámester
Lukesné Csábi A$res jegyző
Szilágl,irré Pápai Al]]la óvodavezető

I1atáridő| azonnal

13. tanévle vonatkozó c§oDortok
indítá§áról, valamint n ma\imális lót§zámtól yaló cltórós .ngedélyezéséről

l!!L:[j!gli -i.n]el 1eli d./ cl,tlcri({./le.l,-
Ald egyctórt aZ elótedesztés elíbgadásá\,al. kéZfeltailássa] .ie lezzc:

A Képviselő-testiilet 5 igen szavazattal. eg}üangirlag az alábbi határczatotho7.7,a,.
57l20l2. (VI.26.) sz. Képvise|ó_testü|eíi határozat
Hévízgviirk Kózség Önlorrnányzat Képviselőlesliilete nlegtárgyalta ós clfogadja a
NapktjziotthonoS ovoda előledesztését a 20I2l13. tané\Ie \ulatkoz(i csoportok indításáról.
valaniDt a maxinális lélszántól \aló eltélés engeclé1},ezéséről.
A Képviselij-tcstület engedél},ezi a NapköZiotthonos Ovoda résZéIe a csopofi létsz.im + 200Á-
os cnelésé1.
Felelős: Tóth Tibor polgáúIester

Lukesllé Csábi Agnes jeg}zö
Szilágvinó Pápai Arrna óvodavezető
Gól),áné Dudás Edit gazd,vez.

Határidő| .üonna]

10.) Iskolaiga,zgató vezetői Dótlékánák meghatározása
Tóth Tibor: Uj igazgatónk lesz 2012. július 1-jóvel. A vezetői pótlékát is meg keIl határozni,
Lukcsnó Csábi Áencs: Nlind az óvodavezetónck. mind a volt isko]aigazgatónak 250% a
vczctói pótléka. Ebbcn ajavaslatban is ez szerepcl, A póllékalap l00%,tól 500%-ig terjedhet.
AZ oKB nlegtáIgyalta, javasolja elfogadásla a 250% vezetói pólLékot. EZ bruttó 50,000,-|l.'íólh libor: Ak'ce)clcn a7 cldlerjes,/lé§ elIogida§i\cl, kézlellarli..al.je]c,,,,c:
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A Képviselő-testület 5 igen szavazathl, egyhangúlag az a]ábbi hatdrozatot hozza:

58/20l2, Iv1.20.| §Z. Kép\ i\clíi-tc\lületi h,láro/al
i@-l...tülclcú!)J;intön'ho!}.K,r.trrHljn.rlla
irrniuilorgoto ,,"r"ioi pót]ék m;íékót 250" o-ban iLLipitiJ lneg 20l ], jilliu§ l-jétől,

!9!9!ó§: l'óth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jcgy,ző

Bán},ánszkiné Tóth E ka pü,ca.

!!3!!![: azonrral

11,) FalunaD qr_qgraln 4egtá{gi,dása iS ö szenczi.fii[-Tibói, C)KU 
"l"ök" 

.*k sikeres rendez\,ényt szervezctt, a fallmapot

Bizottsági ülés volt ezzel kapcso]atbaD.

R"iM C;;;;, Már í'ebruáÁan tárgyaltunli crr'jl, lelkólés volt az egyhazak részéről, hogy a

,"oa"r"-_".,,,,,* ütközzön a misók iendjévcl, -/\z ünnepség 13,órakor, kezdőcjik, A kLirusok

"gi.i, 
e."b;r a lljmnus^. l5,órakol nagyar nótaénekes lesz, 1S,órakor lc_sz a7 l,T, Jurlior,

tfil,., cau, Sihell Feri. Felvetődött eg1: najorett-csoport is, csekél1, térités cllenében el

iuar*"i lO..i. Két vendégnűvésznek áz ara már 1'el van ajánlva támogatáskéit, ravaly a

."*.r".d"n összeghez neim kellett nlulni, annyj tltmogatás összeg),ű]t, A miísor nélkiili 3

óra hosszát kell tartalommal kitőlteni.
ir;; Ttir;,;, Sreretném, ha úgy lenrre. nlint tirvaly, hog1, nem kellene lelhasználni az

önkom]án,Yzal póllzéból eg),ctlen ]-orintot sem,

&rslik'Ú!q,:]'est\,élrelepülésekrii1 1esz-e megs7')1ítva delegáció? . .

ftiTiXO Clt -, Szeptenbcrben aliii]luk llá\,adon a testvórtelepiilési szevődésl, nrár oti

affi-ftJ"€y az augusztus 20,án szeretclte] vájuk őket, vendégül ]áltak a havadiak, ílg_Y

g""a"il,,r, ir"i1l.rraiiri a delegáció, aklior kötelességünli nekünk akkor résá l,enni abból a

ietegac;O vendeglatasából. Tehit az arryagi !onzata nag_von minim:ii,. b*:'. 
,

;.]rffii|"ld; ;;Ü;;;., úr. 'akinck testvérválosi szerződése varr Ilér,ízgyörk

ontorn]anyr"tÚ,'itl voh tJé\,ízgyölkön, és senr a lrivata]t, sem a testületel, sel11 a

;;1g;;;.t;';; értesitett, hog,v ilévízg,vörkre jön, A tavalyi_ megá]]apodásurrk az volt,

ir"gi,"""rl, ők nem jönnek irte. hanem niaid idén eg_v deicgációval fognak llél,ízgyörkre

lO-Ú.-e l"o"r.' ,r-r"g togo. uni a polgárrnester úrnak, és tcrmészetesel egy kisebb szánír

i.Ulr'J,,.i*"' 
"** 

i"i,,t i,i. ni u tolun"piu, mjnl ahog!, a7 erdól_vi tclepiilést is, ők jelczrék is,

i;;Ü;;;,;;;i;;;;iil tapasztaltuk o,t]aLog,n a schlússcIfeldiek látogatása lebo'yolódott,

6...:,tniol. nqqy u civil .zervezet meghívta iikit. dc nT eglepetésscl vettük tudonásul, 
,hog}, 

a

hog} j iinnek.
Aki cgyetért az elóterjesztés ellbgadlrsával. kézfe ltartással j elezze:

A Képvisclii-lestiile| 5 igen szavazatral. egy,bangillag M alábbi határozatot hozza:

59/20l2. IV1,2ö.) \/. KóD\ iselo-teslülcli h,lár|,/at
iffistülete a 2012. évi Ijalunap pIogranltenczetét

"iioguij" 
J. ,""g."-"aezésére a i012, éii koltségvetésben összescn 300,000,-F't-or biáosít,

Felelíis: l óth Tibor polgfincstel
Lukcsné Csábi Agnes jegJ,ző

Gólyáné Dudás Edit gazd.vcz.
Gedei Tiborrré művelődésszervező

!4L{!!!: azomal

l2) Egt ebek
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o.) Hévízevörk Közsée Önkormánrzata Képviselő-testüIctónek .../2012.(vl.27.)sz.
rendelete A temetőről és temetkezési tevékenvséeről szóló 11/2000, (IX,26') sz. rendelct
módosítása
Tóth 'l'ibor: Igértük, hog,Y. rnindelr lakos, aki neln váltotta lneg a lciáfi síIhe]yót. le1 lesz
szólítva, A nlLnka most készült el. akkor úgy volt. lrogy.iúlius l-jéig lehet meg a rigi aron
nlcgvá]tani a sirhelyet, ónjavaslom. I1og}, e7l a határidől hoss7abbítsuk trreg novembel 1-jéig.
Razan Tihor Jcta.l,,n. \og} nódosll. lk 2n' ,), dccemher 1l-ig,
Tóth Tibor: Aki Bazan'Iibor nódosító jalaslalá\-a] cg],etéú. kézfcltanással jelczze:

A Kóp},is€ló-tcstület egyhangúlag 5 igcn sznyazattal az alábbi rendelctót alkotja:

Hévízg1 örk Község Önkormán"rzat Képvi§eló-tc§tülctének
13/20l 2.(vI.27.)sz. rcndelete,

^ 
tcmetőról ós temetkezési tcYókenységről szóló l l/2000. flX.26) sz, r€ndel€t módo§ításn

/,.r1

A rendelet lli.§. (1) bckezdé§e az alábbiaka !á|túzik:

|'l.) A teneíési hel}ek meg,áhási díja 2()12_ jalluáf ]-jéla 2a1). dece úer3t-i.q.
1 ft|ii hel y :....... 7. 000,- Fr.
2 íérőheh....... 1,/,000, Fl_
3 Jéróhe ly.,....... 2 1. 00l), - Ft.

A le rctéri helyek ]|kg,táltási diia 2a13_ jL]nuúf 1-jéllíl:
] íélőhaU:,......l 5,0a0-- I'l-
2 Jüri; he ly...,.... 3 0, ()00,- Ft.
3.1érőhe ly.,,,..,, 1 5. 000, - 1.1.

2.§.
L 1,endclet a kihirclctóst követő napon lép hdtályba. és hatálybalépését követó napon hatál},át
vesái. Kihirdeté§élól az SZN1SZ eIőirásai szerint a helyben szokásos Iníldon ajegl,ző gondoskodik,

Lukcsnó csábi Ágnes sk
jegrző

b.) Hévízel,örk Község önkormányzat KéDviscló-testületének,../2012.(VI.27.)sz.
rendeletc. a kitüntetések ilaDitásáíó| ós adományozá§ának rendióről szóló 8/2001.1VIII.?.)sz.
rendelet módosítá§a

Tóth Tibor sk
polgárme§ter

Tóíh Tibor: Képviselőtá,sllnk indítván_u-'ozta, hog], a kitiintetés mcllé kitűZőket is adjunk
ezután, és aii idáig kapott Hé\,ízgyiirl,eí lrderncrlneL. rjslzltlcnolcc ]assuk e] czeket a
személyckei kitűZóvc1.
Aki egyctért a lendclct-teNezel ellbgadatsá\,al. kózfcltaflás sa] j elczzc:

A KépYisclő-testület eg.vhangúlag 5 igen sznv^zAttal 
^z ^lábbi 

rendclctét alkotja:

Hévízg1 örk Község Önkornány,zat Képvi§clő-tcstületének
!!zg!2JJLal)sz. rendelete,

a kitüntetések alapílá§áfóI é§ ,dományozásá rk rcndjérő| szóló 8/200l.(V]II.7.)sz. rendelet
rnódosítása

A Kép\'iselő-tcslület a lendclcl 2.§-át (3)- (,1) bekezdé§sel egósziti ki:
(3) A Kitiinteléssel az emlékórem l11eIlett oklevél é5 kitúzójelvóny is jár,
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(:1) A kitiizójelvényen szerepel a köZség címere és a cimer lelett ,.Hé\ iz8} örk KőZségért.' íiliÉl,

2.§.

A Képvis€ló-testülct a rendeletet 2/Á.§-al egészíti ki:
2/A. §.
(1) A ..HévíZg},ijrk KöZségéft'' kitiiző ielvóny aZ első alkalonnlal a 20l2,augüsztus 20 i falunapon
kerül áladá§ra.
(2) Á ..IIévízgyörkórr ÚI,rlemérem" 2001,20l ], kitiinletettjeirészére (PosáumllsZ kiVételóvcl) a kitúző
visszamenólcgesen átadáSra keriil a polgárntester által, lcgkésóbb 2012. szeptenrber 30 ig,
(3) i\ kitíizők átadásáról a polgármestcri lriva{al n)ilvántartás kószit,

3.§,
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ós halálybalépésél kö\ető napon hatál}.át
veszti, Kihirdetósóriil aZ SZMSZ előirásai szeíint a helvben szol,ásos módorr ajegyzó gorr<loskodik.

Tótlr Tibor sk.
Polgármester

Lukcsné C§ábi Agnes §k.
jeg}zíi

c.) viziközmú bórl€ti_üzemeltetó§i sz€rzíidé§kiité§, a DAKÖV Kft. módo§ított szcfződés€

Tóth Tibor| N4i is cnnek leszün]( részesci.'l'árgyalások fo]}.tak, előkészitcttük, hogy a
vizművck eg"v r ízrnúr,é alakuljon át. meft íg,v tucljuk a bekirtósszánot e]éIni, továbbra is a
saját tulaidonunkban malad a víZmű, Csiitörtökön lcsz a zárószavazás Dabason_ a tesliilelnek
czt meg kell most tárg),aini. A közös vízműben a vag).onunk arán,vá\,.aj gyakoroijuk a
tulajdonosi szavazati .iogainkat, Meg ke]] szavaznunk, hogy az ili szervez!,tnck két
üg,wezetiíic lesz, a nostani dabasi. és Ritecz Clörgy.
Aki eg)etért az eiőteíjesztés eIfogadásáva1. kézliltartássa l j c lczze:

A Képvisclő-testiilet 5 igcn s7avazattal, eg}üangúlag aZ alábbi határozalot ho7za|
60/2012, (VI.26.) sz. Kópviselő_testületi határozaí

,,Hé\,ízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő{estülctc elfogadja a.jelcn ]]atározat
melléklctót képező (4 db)
- Calgamenti Regionális Víznlúrc;
- Asztid közpol1tú szennwíze ]r,czctósi agglomeráció ós Acsa köZponríl

szennvvizelvezetési aggIomcráció:
Aszód tórségi (Bagon lévó) ki'zös. 3500 m],'nap tisZlító l(apacitású szein),viztisztító
telep bóvités ós ,{000 n'/nap iszapkezelés kapacitású szennyvíZtisztitó teleplc:

- a r]ag. Hé!ízgyörkszennyvízcsatoma,hákizatra;
- rrz Aszód központú szeiny\,ízeh,ezetési agglomeláció. Aszócl, Bag, Donoliy,

Hévizgyörk, Iklad közös .3000 m'/nap kapacitásil szennyvíztiszlító telepére
vonatkozó !iziköZmű bérleti-üZemeltelési szerződéseket és fe]hatalmazza a polgárnesterl
azok a]áírására.

Fe|elósI Tóth Tibor polgámesler
Lukcsné Csábi Agnes jeg.r zó
Hajdu Tünde ig,ca,
Határidő: azonnal

Tóth Tibor: Aki egvctórt az előterjesztés eIfogadásával, kéZle]taítással j elezze:
A Képviselő-lestiilet 5 jgen szavazatta]. egyhangírlag az alábbi határo7atot7lozza:
6l12012. (V|.26,) sz. Képviselő-testülcti határozat
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A D.A.KÖV Dabas és Környéke Vízügli Kft. módositott tár§asági szerzódé§ének
elfogadása
1. ,.tlóvízgyőrk Kozség Önkornányzatának Képviselő{estülete ellbgadja a DAKÖV

Dabas és Kömyéke Vizügyi Kft. (2370 Dabas. Széchcnyi u, 3., cégjegl,zókszrim: l3-
09-0661 71. adószáma: 10800870-2- 13) jclcn halározat rlclléklctét képező módosítolt
tiirsasági s7ü,Ződésél és felhatalmazza a poIgfumeslert arrnak aláil.ására.

2. ,,Hé\,ízg),öIk Község Öri<ormrfuyzatának Képviselő{estülete jó\,áhag!:ja. hogv a
jövőbeD IIóvízgyölk köZség viziközmú\,einek iizen]elte|ését a DAKÖV Kt-n belül a
Bagi i)zemigazgatóság lássa el, EgyetéÉ azzal. hogy a bagi üzemigazgatóság !ezetőie
Ritecz Gyijrgy legyen, és javasolja a DAKÓV Kft, taggyi'Llésének, l]ogy a ceg
ügyYezelőjévé is mcgválassziik,

3, .,HévízgyöIk község Önkormánl,zatának KépviseIő-tcstiilcte egyetén azzal. bog,l a
DAKÓV Kft, Bagi Üzcnigazgatóság területén lévó települések /önkomrárjzati
tulajdonosoU képviseletét a DAKÖV Kft, |elügyelij Bi7ottságában szendrci Ferenc
/219,1 'lura, Szegfű u. l8, szám alatti ]akos, szii], helye: l]atvan. ideje: 1968,03,11.,
an}ja ncve: Polgár Erzsébet/ lássa el, és.iavasolia a DAKÖV Kft tagglúlésének . hog1,
Szendlei Fclcncet a Felügyeló Bizollság Ugjává mcgválassza,

Felclós: Tóth 'l'ibor polgámester
Lukesné Csábi Agnes je$,ző
Ilajdu Tűnde ig.ea,
Határidő: á7()nnal

d,)- egyebek
Tóth Tibor| |lső Csengetés Alapítvánnya1 kapcsolatbaD a lneghallgalás megtörtént. nag}-on
ke\,esenjöttek e1, 

^Z 
alapítók részéről kettcn voltak itt.

Raikó Gábor: - részletesen ismcrtcti a7 oKB ülésen elhangzotlakal.
Ferc§ik l'iborI En kéíem azt a biZottsági ülést, mivel több tcstületi ülésen elijkerült az ezze1
kapcsolatos probléna. Tájékozódni szerettem Yo]na, mi á]] a háttérben, nri ennck a
problémája. Az ülésen azt szílrtem le. hogy itt bizonyos szenbcnál]ás mutatkoziir az alapítók.
igazgató. kuratóriun köZöll. Mindegyik félnek engednie kcll. köziis ne\.ezőrc kell .iutni,
konpromisszutlloi kell köini, A pénz sokkal komolyabb problómát jclcnt annak. aki ezzel
nenr tud elszálolni, Jogsértés van. meg kel1 szüntetni.
fű!LT!bq: Most is 44eFt-ot adtunk a sakkcsapatnak. pedig aZ alapítványnak \ cLl 2,]l\íFt_ja,
Van 1,5MFt, ami a szá] án varr. az alapílók bűnős nulasztása nliatt, akjk trem hozták mcg a
mcgfeleiő rendclkczéseket, és nem lendeltek a Bama Szilvia nrclló másik aláíIót. ncln
jelentették be a cégbírósághoz, ez aztjelenti, hogy 60 nap után.iogvesztő. l.ebruár óta már túl
vagl,unk a 60 naporr, Brdeklődtünt a cégbíróságon, de nem adnak hformációt, mert átadták
az üg),észségnek. Mulasztást követett el aZ alapitván} és a másik: hosszú ideje a köZpéDZt,
amit a szülőktől szcdctt össze a2 szmk. két-hiiron] ember éíhctctlen okoskodáSa miatt a pénz
tijr\,énllelenül van kczclve, Máí rendőrségi leljelentés1 kellett \olna tenni, 1ehet. hogv ezéfi
lelclósség terhel bcnniinl<et. AZ alapítván}t azért hozkik létre. mcrt aZ öSszeszedett pénzt aZ
sznlk-sok nem kczeihetik. 800.000,-Ft kering a 1evegőben, 400c}'lot aZ iskolatitkár
szabálytalarrul bcvóteiezett és elhelyezte az iskoia páncélszekrényóbe, aZ igazgatónó azt
moDdta, átadta a Vcresnének, velesnét kértem ler,élben, hogy az alapítványjogos \.ezctójónek
adja át a pénz. Veresné válaszn sem mé]tatolt. telelonban azt köZölte. nincs nála pénz, A
tcstiilet és polgámestel is azt szeretné. hogy azt a pénzt a gvclckokre fordítanák. Iliába cnged
az egyik fél" ha a násik nem, A2 ügyben lépni kel1, Remélcm. az iij iskolaigazgató ezt a
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do]got olyan medeTbe fogja terelni, hogy legalább ol1,an szinten működiön, nint az ó\,oda
alapítvány. Ha napokon beiül nem kerül oda a pénz. ahova ke11. kötelességiink lesz büntelő
le]jelentést telrni pénz hútlen kezelése niatt,
Kustfa Hainnlka isk,ig.: AZ alapít\,án],céljaiban is szercpcl. hog), a gJ,erekek megsegílésére
van. oktatás _minőségének iavítására. Ilt n,lál nen1 a gyerckckől van sZó, hancm önös
érdckekriíl, Hveken kere§Ztül ez az alapítvánv iól működött" kót pedagógus is volt az
alapít\,ányban, OKB-n úg}, tűnt, megcg,vezés volt, Jrogy az alapítványba isrnét kerülIcnck be
pcdagógusok. szeptemberben elindítottuntri cg,v pályáZatot az Első Cscngelés Alapítvány
javrira, hogy g,verekeknek renclezvényrc foldítsuk az összeget, majd anikor negtudluk. hogy
jogi útra vittók az aiapítók aZ ügyet. akkor én .iavasoltam a Baina Szilviának, hogy ne
kczd.jiink belc a pál5,ázatba, hiszen, ha az alapít\,ány rnűködése veszélybe kcrül. aktor utána 5
évig az aiapítvány netrr pályázhal. igy a 200eFtos pályázat vissza lett mondl,a, Javaslom.
hogv az iskolában is hozztu,]!.létre köZalapitvály1, melvnck van beszánolási köt.lezettsége aZ
önkorrnátrvzat lilé, és a tö^,ényes niiködés biztosítoll.
B.zan Tibor:Elsií lépés legyen. 1rogy a pénz odakcrii]jötr. ahova kell. a hévízgyijlki
gternekck oktatásának fcjlesztésére. Mindelrl{i azéll adakozott adója 1%-va1, hogy azt a célt
szolgá]ja. aniért létre hozlák aZ eg),esiiletet, vainak a bjfiokombarr készpénzátadási
bizon)latok a néplánc-gáláról, 2009-tő1 2012-ic hol van az a Pénz? |elelőtlenség. ha az
iskolában iirizték, \,agy va]akinél háznál volt. Közös nevezóre kelJ .jutri. OI(B ülésen:
kuratóriumi tagok azt szel,eürék, ha pedagógusolt lennónek a küratóriunban, Megdöbbenve
ha]lottan! hogy másképp gondolják mégis, A pénz a hévizg),örki iskolás gyerekek fejlesztését
szolgálná,
Szovics Miháh,: AZ önös érdekek nagy csorbát ejlettek czcn aZ alapítványon, Elmcntcm aZ
igazgatónőhijz, aZ alapitviinyt keresten volna 201l-ben, együttmiiködési megá]lapodás miatt,
Az igazgató azt mondta, hogy ezt most nem tudja. kinek kellene aláírni aí,
Tóth Tibor: Megállapíthatjuk, hogy sajnos a nai áliás szerint eredménytelcn volt a bizottsági
ü]és is. a telelonbeszéIgctés is, amit a volt igazgatóval folylatum. ettől fiiggctlcDül leméljük,
hogy napokon bclü] rendezik, 1nefi akkol nekiink kölelességünk a büntctő feljelentésl
mcgter]ni.
Raikó Gálror: Gyermcknapra aZ alábbiak adtak t.imogatást| Bazsik János, Kókai lstván,
Haidú Tibol, Patkó Csaba, Kovács Zsolt, Gólváné l)udás Ldit, Bazan Tibol, Kiss ljboí,
Zabos lstván. Pokorádi István. l)r. Réti Istvfu. Jamrik llóriál, Dani Róberl. Színbama Kft,,
Mrkva lstván, Szovics Mihály, F]él,ízgyörk l],i'ocicsapata. Virágtrend kft. Galganredia Zrt,
Pintér sándor, Bányánszki Attila, Fercsik Gábor, Illésné Angyal Dól,a, 

^grintegrál 
Kft,

Száraz Zsolt, Kustra Hainalka, Rajkó Gábor, Zabos KataliD, Hévízgyörki Coop dolgozói,
Nlunkáva1 és szervezéssel: tlévízg_},örki Önlornljnlzat, Lados Ferenc. SzlrLaz Tiborné. Benkó
Jánosné. Banra Szilvia, KaInlárné Szénási Agnes. poLgarörscg. SZilig]ine Papai Anna. óvodai
dolgozók, C}ergelyné Seres Ágnes. Kor,lrcs Andrea, Kustra }Iajnalka,
Tóth TiborI lla tnás hoZZásZó]ás nincs, a ré5zvéte11 megköszönön, az iilésl bezarom.

' -km l-' ',' '\\ _.._ ,.(- ,/ r {l
Tólh ribor \.,a^,,",,-iD.. Luke,né Clábi Ágne.
Polgárme.ter 1i \ itg}zi;

\-4T,- c*., a, i§.
Bau an Tibor i/,
Jegyzókőn}\ hitele§itd 
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Szor ics {nÉ,i1"
Jegyzőkonyv iitelesítő


