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Ilóvízgyörki Öllkormán),Zat Képviseiijtestü]etének 20]2. augusztus 9-én
ü]egtartott rendkívüli n}.iIt ülésérijla HévíZgyörki Po]gii]mesteli lIivatal hivatalos

KésZült:

hclyiségében.

Jclen

v.nnak:

Meghíyott:

Tóth Tibor po]g'rrmester
Bazan Tibor
Raikó Gábor
Sz,,t i.. \íil-jl1
C!

j(lenléli í\, szerinl

f!ilL!b!:i

Köszönlöm a megielenteket, megállapitom, hog,v az ülós hatá,ozatképes, mi\.el 7
1üből ,1 íö megjelent. 3 ne1n jelezte távolnaíadását, A nrai iilós icg},Zőkön,v\-1itelesílőjének
javaslom Itajkó GáboI képviselót ós Szovics Níihály képviseliit.
Ismeíetem a napircndi pontokat|
NaDirendi DontokI
l.) Pelőfi sándor /iltalános Iskola pály/Lzatának benyújtása
Flőadó: Kuslra llajnalka iSkolái3azgató
2.) Pál},ázali iclhívás a HévíZgyörk. KoSSuth l-.u.] 9.sZ, alalli Nlű\,elódési HáZban i]Zemelij biifé

bérbeadására

Elóqdó: l'óth Tibor polgánneslel
3,) Berta-I'ék Kft,

2l9]

CaIgahé,,íZ, Úrtörő

Flőadó: l'óth 'libol polgámlcStcr

4.) JáisZólcrek

tr.27,sz, kijzle],ület-használati enlledély kéíeh11e

ftiislaki állapotának cllenór7ése. ttIIllerült lriányosságokiavitása

a haszná]ók

biaonsága érdekében
Előadó: Tóth'f ibol polgá.mcStcr

5,) Hév izgj,in k Ki'Zség Ön kormárryzat I(ópvise lő-tesliilelének , , , /20 2, (V L10,)Sz. rcDdclcte. A
kiti]nletések alapitásáról és adomán),o7ásánnk rendjéről szóló 8/2001,(VIlI.7.)SZ, lendelet
,

1

Elóadó: Tótlr Tibor polsármcster
6,) Egyebck

- BaIáz5 Bálint HévíZPvórk, Kossuth L.u,20,sz. alatti lakos levelének isnlertetése
-lijth
l ibor polgármester

Előad_ó:

ZÁRT i]l,ÉS

-

,,\

Kitiintelésiiie"leklárg!,alása

Képvise]ő-tcstü]et eg,vhangúJag ellbgadja a napilendi pontokat.

1.) Pctőfi sándor Általáno§ |skola pál!áZatának benvúitá§a
Ku§tra Hainalka islr-ig.: Isniefleti aZ előtcrjcsztést,
Railió Cábor: Hánl,pályáZó lesz? A péiz hárr1 telepiilésle l,clnalkozik?
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Ha az elsó napon bcadjuk, van rá esélyünk. Az összcg a Pest meg},óIc vonatkozik,
Tóth Tibor: Aki cgyctért aZ előteljesztés elfogaclásával. kézfeltartássa] .jelezze:

A Képviselő-tesliilet 4 igcn szaYMattal. eg),hangil]ag

a7 alábbi hatiirozatot hozza|

65/2012. (\IIII.9,) sz. KéDviseló-testületi határozat
llé\,íZgyajrk KöZség a)nkománl.zat Képviselő-lestiilete úg,v döntött, hog), a TÁ]\,1oP-3.1,112/2.sz, lnnovatív iskoIák fejlesztése c, pályázat beadását cngedél1,,ezi.
A Képviscló{esliliet nlegbízza Kustra Hajnalka iskolcigazgatót a pályáZal megírásával.
FCI.Iős: l óth Tibol po]gármestcr
Lukesné Csábi Agnes jegyző
v ]zcrne _\lcl\as i!dIi] pu.ca.
Kustla I lajnalka isk.ig.
Határidől azonnal

2.) Pálváz:rti felhívás a Hé\,izgaörk. Ko§§uth L.u,19.sz. alatti Művelődési HázbAn üzelnelő büfé

bérb.adá§ára

Lukesné c§ábi Agn€s: Ismefteti a7 cIótcricsztést.
Ió|LIü!]I: .Iavaslonr, hosszabbítsuk nlcg a pályázat beadását, Aki eg,letéfi az előteies7tós
cl fogad ás

ával. kézfeltartás sal ,ielezZc:

A Kópviselij-tcsület

4 igen szavazattal, eg!Irangírlag az alábbi lratiíozalótho7za:
66/20l2. (VIII.9.) sZ. Képviselő-testületi határozat

tlé\,izg,"-ö* Közsóg Önkoimanyzat Képviselő-lestüIctc megtárgyalh és elfogadja a
Hévizgyörk, Kossuth L.u.19,sZ, alatli Mű\,e]ódési háZban iizcmeló kuití]rbülé pál),ázlatásj
1'cltételeil a nlc]léklct szednt.

l'clelős: Tóth'lilror polgánnesler
Lukesnó Csábi Agnes jegy,ző
Hajdu 1ündc ig,ea.
Határidő: azonnal
Klt!2193 Caleahévíz, Úttörő u.27.§z. kiiztelűIet_használati cngedólY kéI€lme
Lukesné c§ábi Agnes: Ismerteti aZ elóteíjeszlést.
Szovics Mihály:800,-It-ot j avaslok, Nern lehetne belenlri a rendeletbc. l]ogy az lizessen több
ipanizési ada)t. t,]]int a hévízg!,öIld?
Lukesné Csábi Áenes| AZt a testülel nondja 1neg, hog} a többi nlo7góárustól is be kcll-c
szedni ezt a díjat. Annak idején a nrezőőrök szedték be, Mozgóárusoktól lehel kétni díjat, AZt
kell megszervezni, lrogy a zenélő. st]]. mozgóiirusoknak fclcmelni a díjat a rendelctbe.
3.) lJerta-Pék

Rendeletben ]ehet szabál,vozni a mozgóárLrsok díját,
Raikó Gábor: 800,-Ft-ot javaslok,
Tóth Tibor: Aki cgyetért az elóterjesztés elfbgadásával. ké7fcltartással j eiezze:
A Képviselő-testülct 4 igen szavazattal, egyharrgúlag az alábbi hatfuozatot hozza:

67l2012. (VII1.9.) sz. KéDviselő-te§tületi határozat
IlóvíZg},örk KöZség Önkormányzat Képviselő,testülete úgy döntött Hé\íz$,örk Község
onkományzat l(épviselő-testülele a Beni] Pck Kft, (2 la] Gil!chéViZ. 1ItLiir(r út 27.) részére
közteriilet-ilaszfuilati engeciél11 ac1 kenyér,-pékárúéúékcsitósle

1]]

A kii7tcrület-haszná]at

Méíékc:
Időtiutama:

KöZterü]et-használat

helvc:

díja:

2192 Hévízgyórk, Bókc u.5]9/1,hsz,
6 m2
határozadan idijre 2 ] 02.07 .I7 -tőI
800.-Ft,/nap

Felclős: Tóth Tjbor polg.fumester
Lukesnó Csábi Agnes jegl,zii
Gól,ránó Dudás trdit gazd.vez.
Haidu 'liinde ig,ea,
!!e]!!!i!!ó: azoDnal
,l.) Játsz(it€r€k

mű§zaki állAootának ellcnőrzóse. lelmerült hiánvosságok iavitá§a a használók
bizton§ága óralckében

Tóth ]'ibor: A játszótelek veszélyesek, meg kell oldar'i a

hiárl_,*osságok ja\,ítását.

A

közmunkások. amir rneg tudnak csiná]r'i" azt megcsináltatjuk pl, gumit tesziink. holnokot, a
többit a'l-asnádi Lászlóval megcsirráltatjuk, Deák F.utcábarr gondolkozni kell ajátszóteren.
Bazan Tibor| A faanl,ag megvan. a lrinlát. csi]szdál ke]l megvenni- A7 cg.vesület ninuszban
vaú.
tridja-e hitelesíleni Sáhó Béla?
^játszótcleket
J,ukesnó Csíbi Ágnesl Ncm. llitclcsitcni" szabvályosítani kell. Augusztrrsban a
l-'ogyaszló\édeImi FcLiig,lclósóg kót,i a.iáts7óte.ek adatait. kjjöhctnck cllcnő ai, A jáiszótéri
cszközijk !eszé]\esek, soron kívül a hibákat. hiányosságokat ki kcLl.iavltani,
'|'óth Tilror: Aki egyetért aZ clőtcdcsztés elfogadásáva1, kézfeltafiással jcL§ZZ.:
A Kópviselő{estület ,1 igcn szavazartal. egylrangirlag az alábbi határozatot ho7za:

(V

I.9.) sz. Kétlvise|ő-testületi határozat
Hévízgl,örk Kőzség Önkornrárrl,zat Képviselő-leStü]ete neglfug),alta a Temeli, Ut!Ji, t ttiirn
utcai ós 'l ószögi iátszólér műszaki á]lapotálak el]enórzéséről készített jeg}Zókönyvet,
A Képviselő-lestület f'elliéri a polgárrnestert. hog,v a _játszóléd eszköZökön í'e]mer,ű]t
hián),osságok kijar,ításlu,a a szükséges intéZkedósck.t teg"ve n1eg, a.játszótéri eszköZijkre a

68/2012.

kötclcZően előíi1 tanúsilván},ok besZerZésél,ől gondoskodjon,

A

képviselő-lestiilet

a

rnegvalósíúsáloz sziikségcs pónzüg,vj fcdczetet

kijltségvctésben a larlalékkeret lerhére biztositja.

a

2012, évi

Felelő§: I'óth Tibol polgánrester
Lukesné Csábi A.gnes jeg)Ző
Gól_,-'áné Duclás Edit gazd,vez.
1Iaidu Ttinde ig.ea.
Ilatáridó: 20]2. szeplember ]0.
5.) HéYízgYörk Köz§ég Ö kormánt,znt Kó í}visótő{cstiilctón€k .. ../20l2. ívI lI.10.)§z. rendetete. A
kitünt€té§ek alaDítisíról ós adonránvozásának rendiérő| §7ó|ó 8/2001,öIIIJ.7.)sz, rcndclet
módosításá
I!lLI!b!!i Mosl egységes szerkezetbe lett foglalva, idág nem volt díszpoigári kitüntctés.
Lukcsnó Csábi Áenes: Nem volt rerrdele| a díszpolgánól és ernléklapról,
§Z!!&ll!!ts!b: Einléklapot lehetne adni a sa]<kozóknak. akk erednény| ének el.
Ku§tra H.inalka: Azok a gyerekck most eimennek másik iskolába, ha adni akarnak. akkor
nost adjanak,
l,ukcsnó Csábi Áenes: A 8.§, és a 10,§,(5)bek,.ia\,ításra szorul, illetve kihagl,juk.
Szovics MiháI\,: A visszavonás bclc lclt 1éve,
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Tóth Tibor; Javasolonr. hog,v a l1,§.(1)bek-nól hagl,juk ki az utolsó szavakat, Pénzjutalmat
sehol sem jalaslunk,
Szovics Mihálr,: Ötlctem. hog,v ha odáig lajul a dolog. hogy a falu szavazza meg, el ]ehet-e
venni az érdemér'mct.
Lukesné Csábi ÁgnesI Utána kell nézni. hogy errc ]ehet-e népszalazást kiírni,
f!![.!!91: Visszavonrri csak az vonha§a vissza. aki adta,
itor,, Aki eg},etért a lendelet-lenc7et elfogadásával, az elhangzott módosításokkal.
kézfc ltartás sal j elczze

T6i

:

A képyi§elő-tcstület €gyhnngúlag,l igcn §zavazatíal nz alábbi rcndeletét alkotjá:
ItéYízg\őrk Ki'zség Örrkormányzaí Kópviseló-testületének

!!2912!:y!!LlL)sz. rendelcte,

A köz§égi díjak, címck é§ €lismerésck alapítá§áról

és adományozá§áról

Hé},ízsr'örk Közsóg Önkormányzat Képl,iseló-tcstülete n Nlag}-nlor§zág Alaptön,ényc
32. ctk (1),(2) bekezdósében biztosítotf, jogalkotói jogköróbcn elján,a, a hcl"vi
örrkormányzatoi<ról szóló 1990 évi LXV. tr. 16.§ /l/ bekezdésébcn íoglalt felhatalmazás
s jogérvényesnekmondja ki;
alapján n követkczó rendclctét
^lkotja,

Általános rész

l§

A Képviselő-tcstület a köZség gMdasági és hurnán javainak védelmébcr' és gyarapításában
kiíajt;tt kienclkedő tcljesítmón},t nyújtli emberek munkáját, te\,ékcn,vségét kiemelten és
..gktiliinbort"t"tt nódón kezcli, Annak érdckében,hogy, móltóképpen elismcrje nrindazok
tevikenységót. akik a köZségért. annak g,varapodásáért. soko]dalú fei]ődéséór1 a legti'bbet
lcllcl.

li]/5e_ai oli:rli]l es,"rr,<kcl

allptl,

2.§

A díjak, címek és clismerések a kö\,elkezők lehetnek:
/l/..llc\,/!\ü{k Kii/.(^ Dit/po B.i|:r' ciIn
/2/ ..t Iér izgyörkélt Érden,]éren"kitüntetés
/3/ ,.l lé\,íZg),örk Ki'zségórt" Emlékiap

,,Ilévízgyörk Község l)íszpolgára"

3.§
/1/ ,,I]óvízg,vörk KöZség I)íszpolgára" kitüntetii cim Hé!ízgyörk KöZség onl(ormányzatának
helúg!§4i! elisrll.,,ése azoknak i mag,o,a. vag,v kül]'oldi sz"rrlólynek aciomán_,-ozható, akik;
,,"lm,"lyjelcntiis ercdmérr,r,t hozó rnuntáiukkal vag_,- életművükkel, kiene]kedó
muntasiaguttaI szolgálták a község fcjlődését, anrrak tár,sadalni, gazdasági
tuclonánps, rr-rúvészetivag1,, spofi életében maradandót alkottak, hozzáiárulva a
község tekintélyének gyarapításához, ió hírncvének növeléséhcz,
/2/ Diszpolgári cin ér,entc §gy szcmél},nek adomanyozható,
/3/ A Képviselő{cstü]el a diszpolg'rri címnrel; oklevc]ct adonán)oz,

-----

/,l/

A díszoklevél tartalnMza:

a,) az adonán)ozó ncgnevezését
b,) a díszpolgár ne\,ét
c.) az aclományozás keltét, önkormánvzali béi,vegző lclr),omatát,
d.) a polgánncstcr a}áírását,
1.§

1]3

/1/ Hévízgl,örk Kijzsóg díszpolgárát

a

köZség mcgkülönböZtetett

tiszteletben

és

megbecsülósben résZesíti,
/2/ Hévízgl,örk Község dísz.polgárát:
a,) ilegillcti aZ.,Hé\,íZg},örk Közsóg Díszpolgál,a" kiti]ntctő cín] viseléséneLjogr
b.) részt vchct a kózségi ünnepségcken, társadalmi esernónyeken, amelycken ktilön
köszöntés illeti 1neg,
jelölni
c.)
lchct a községi ijnkor áll),zatot képvisclő delegáciíl tag|ának,
/3/ A Hévízg_vörk Község Díslpo]gára kitüntetó cím átadásának idópontja Szent Ist\,án
államalapítás iirroepe,

..lli\ i/g}örLóí

Ér(lemóíem"

kitünt.tó.

5.§.

A telepiiiés gazdasági vagy,kLritulális fejlődése, l,alamint a köZéletbcn hosszabb idijn át
régzctt kienclkcdó tevékenység elismerésére Ilévízgtörl( Község Önl(omlányzata
(1)

..Héví7g!,örkért E.dcmóIem" kitiintetij címet adolnányoZ
(2)A kitiinielés nleciclcnésére: Lmlékplakett, Díszokle\,él \,alamint kiiűz(i szolgril
ó.§.

A

kitiinletó cím adonrán,vozható azoknak, akik Hévízg_Yörk KöZség köZéletóben hosszabb
idiin át végeznck munliát az alábbi terülelek Valamelyikén;
a.) települós gazdasági fejlődéséért

b,) a kijzség kultúIájáéfi
c.) köZrrrű\,e]ődés tcriiletén
d.) egészségügl,bcn
c,) környezetvédclcnl tcrü]ctón

l)

sportban

g,) közbiztonság

inegteremtésébenés í'enntailltsában,

(l) Évente Jegfeticbb

negy titlintetes aanJt§,
(2) Rendkí\űli teljesítmény elismcrósúc a Képviscló-testiilet soron kí\ül és a 6,§-ban
rögzítetteken lelül is.iogosult,
8.§.

(1) Az enlókplakett bronzbó1 készülI
A kitüntotóssel j áró emlékéIem 50 nlm átmérójii, kör aJakír. egyoldalas, bronz érme.
Felsij kétha nadáball a köZség bevéselt cín]ele, a címer 1'e]ct1 í'e]irattal "HévíZg),őrkért
Lrdenércm". A7 en]lékérmetdíszdobozban ke11 elhelyezni
(2) A díszoklevél tarlalmazza: ..Hévizgyörkért Lrdenérem" Díszok]cvól felilatot
a/ Hévízgvölk Község cílnerét,
b,/ a7 adonán)ozó megielölését
c/ a kitültetett l1evét.
d/ dátun, polgánnester aláíIáSát, öntomán},Zati bélycgző lenyomatot.
(3) A Kitüntotésscl aZ enllékéreln mellett okler,él és kilűziíjeivénvisjár.
A kitűző .jelvénycn szerepel a község címere és a cíner lilett ..Hévízgyörk KöZségéí"
felirat.

(4)A

..HévíZg),örkért Érdemérem"kitüntetés átadásának idóporrda Szent István

állarnalapítás ümepe,

,,HévíZgJ-örk Közsógért" cmlóklap
9,§

/1/ Hévízeyörk Községért vógzctt tevékel},ség kilszönete jeléü1 Hér.ízglörk Község

Ké}rviseltj,tcstiilctc ..I lóviZgyörk KöZségért enr]éklapot" ado1nán}-oZhal.
/2/ Az emléklapnak taíalmaznia kel] aniak a tevékenységneka megjelölését, an]elyérl aZ
adonányozó k(jszönetét íéieZiki.
/3/ Az enrléklap átadáSának idópontja: szent lsiváú álianralapítás iinncpc é\ fordulójának
tiszleletére rendczett városi ünnepségen kerül sor.

A kiizségi díjak, címek és clismeré§ek trdományozásának renrlje
l0.§
/1/ Á díjak." cílnck és clisneréSek adományozására javaslatot tehctnck aZ öntomlan),,Zati
kép\iseli'-testülct tagiai, bizottságok tagjai. a köZfeladatot ós közszolgáltatást ellátó
intéZnényekvezetói, gazdasági szerlezetek. közössógi cólú civjl szc]Tczctek. eg"vesületek
veZetói, eg}házak,
/2/ A javaslatot legalább l5 nappal irz adon]an_\-o7ást talg},aló Kópvisclótcstiilcti ülés előtt a
polg.irmesterhez kel1 ben} új tani.
/3/ A javaslatnak lartalmaznia kel) a javasolt szemé]y, illetve szeNezet munkásságának.
tevékcnységénekismertetéSét és a sZükséges dokunenlumokat.
/,l/ A iavaslatra vonatkozó elóteljcsíést a Po}gánnester készítielő, az oktatáSi, Kultuális.
Itjúsági és sport Bizottságának vólcrlényezése alapjan.
/5/ A kitiültető dijak. cítnek és c]jsncrések adomá]},ozásfua a Képviscló{estti]et jogosult.
/6/ LIa a kitiintetó diiban közössóg
részesül, anryi oklcvél.jár, ahrirrv tagia r8n a köZösségick.
/7/ Ha a kitiintctóst haláIa után adomán)ozza a Kópvjsclő-testtilet (postumus)" vag), a
kitüntetett az adomán!,ozás és aZ álirdás köZötti idijbcn mcghal, írgy hozzálartozóndk kel] a
kitüntetést a vclcjáló tárg),iutalommal eg"vütt átadni.
/8/ A községi díjak adomiinyozásával cg,vütt járó érme p]akettet, kitúző, illelle aZ
adornán,vozáslól s7óló okiratot ünnepélyes kcretek kiizöll a polgániestel \'agy aZ általa
megbízott adja át.
11.§

/l/ A kitüntctő cimct ós düat Yissza 1ehet vo]]ni, lra á kitülrletett alaa érdenrtelenné \,álik;
- ór,dcrrrtclcn különösen az akit a bir,óság a köZüg}ek \ag},a foglalkozás gyakorlásától
iogcrőscn eltiltott
/2/ A visszavonás rnódjára a 10,§ /1i ós /5/ bekezclésében foglaltakat kell megfelclócrr
alka]nrazlii.

Veg]_'esrendcll(czósek
12,§

/1/,{ kittintetett szenré]}eklijl és szervez.tckrőI ajegyző rryilr,árrtafiást vezct;
- aclomán;-ozás visszavonása csctén az adományozott nevét - aZ érdekelt éfiesítósc
me]]ctt a n}ilvántaflásból törölni ke]l,
/2/ A kitüntető dijakkal .iáró plakettek, oklevelek e]készílésévelkapcsolatos köllségek
fedezerét e KépviseIő-testület a Polgámestcri l[ivatal é\,es köllségvetésében biztosítja,
13.§

2012.VIII.10. napján lép hatályba
rendelet hatálybalépésévcl cg},idei űle e a I1/20l2.(|1,21,)§z. rendél€ttel módosított
8/2001.(vIII.7.)sz. öntr omrányzati rendelet hatályát vcszti.
/1/ E rendelet
/2/
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6.) Egvebck

Bálint }lóvizEvörk" Kossuth L.u.20.§z. alatti lakos levelének isnr€rtetésc

- Balázs

Tóth Tihor polgámesíef islhefteti

Tóth Tiborj Ila

111ás

Bi!áő Bátinl Eévíz8!óík,Kossulh
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L.u.21,sz- lokos leyclét,

az ülést bezárt,m.
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