152

.rEGYZőKöNyV
HévíZgyörki Önkormálryzat Kópviselótestülelének 2012. december 4-ér1
megtartott^
rendes nyílt iilóséről a Hévízg,vörki Múlelődési HáZ Házasságkötő tcrcm

Készült:

hclyiségében.

Jclcn

Tóth 'l'ibor polgámrester
Bazan l'ibor
]:ercsik 'l'ibor
Rajkó Gábor
Szovics Mihály

vannaki

Meghívoü.

- a ielenléLi íN sze|int

I!r!!L:!!bg! Kijszönlön a lnegielenteket, megáilapítonl, lTog,v az ülés határozatkópes, nrivc] 7
főból 5 fő megielent, 2 kópviselő nem jeleíe tá\,o]maladását, A maj ülés jeg},Zőkijny\,
hitelesítőjének javaslom Szovics Mihál,v képviselőt és Bazan Tibor alpolgármestert,
lsne etem a iapilendi pontokat:

Nitpir€ndi DontokI
l,) Po]gárme§ter tájékozlalója

a két ülé§ köZótt

történtekről

2,) Hévizgrórk Kőzség (jDkonnányzatának 20l3, óvi köhség,,etéSi konccpciója

1rlőadó:'li5lh l'ibor polgánnester

3,) Tá.jékoztaló aZ Önkolmált),za| gazdálkodásának

háromneg.Yed é\,es hclyzetéről

E]óadó; Tót| Tibor po]gármester
.1.)

lIóvízg,vörk Község Öntomlányzat 2013. éles belső ellcnőrzési terv elfogadase
Előadó: Tóth Tibor polgámcster

5.) Hévi78}örk Kijzség Óokormányzata Képviselő testiiletének -,,/20l2. (xII, ,.,)rendelele AZ

állatlartásról sZóló 16/2005, (\I..+,).sz, önkormányzati rendelet hatályon kivül hel},ezé§éíől
Előadó: Tórh Tibor polgármcster

6) Jlóvízg,vörk Ki'zség Önkormányzat Képviselő{estülctének. - ,/2012.(Xl1.5,)sz, rendelele a
Tiltott, közösségellenes nagatartásokról. a köZigazgatási bírság kiszabásának szabályairól
szóló l9/2012.(IX.5.) rendclct hatályon kír,ül helyezésóriil
Elóadó: Tóth Tibor polgáinester
Attjla Hé!íZgyőrk, 066/]7.1r]sz-ú ingatlan belterülctbe csatolásaúak engedélyczése
Előadó| Tóth Tibor polgarrnestcr

7.) György

8,) HéVíZgyörk KöZSég PoIgármestcri Hi!atal Kö7íisztviselői Hivatásctikai A]apel,,ek és aZ ctikai
eljárás szabáiyai
Elóadó: 'fóth Iibor polgárnestel

9.)I11téZményfeintartói társulási
ellálására módosítása
F]liiadó:'l'ílth'I'ibot, polgát,lltesler

mcg lapodás a szociális és g,vermekióléti alapleladatok
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10) Egyebek

Tóth Tibor: Javaslom, hogv az |igyebek c,napirendi pontban még tárgyaljunk mcg egl,éb
kéle]mcket.

A Kópviselő-tcsliilet eg}hangúlag elfogadja

a módo§itott napirendipontokat,

1.) Polgármester táiékoztatóia a két üIé§ közötl úörténtekről
Tóth Tibor: Iralug],űlésünk \olt dec.2-án, októberben volt egy renclkír,tili ülésünk. Aszódon
jrirási negállapodást írtuk alá. mclvbe azt foglaltuk beIc, hogy átadunk cgy számíkigépet. 1 lő
álhe]yczéssel 1ttkcriil a járáshoz, 80-9b%-bal itt na.rad nálru.]k aZ iig)intézés.A hivatal az
engedélvezett létszánr alatt műki'dött cddig is, Zöld Híd Régió tarsulási ülése volt. tétlája a
szemétszállítási díj felenrelése volt. Az állam felé fizetni keli mindcn lrulladékkczeló
t.irsaságnak lerakási díjat. Rendkír,üli ülóscn 1esz szó eró1. nert töfiéntek e7ügvben
indít\,ányok, módositások. DAKÖV ülés voit múlt hétcn, ne1n tudtuk clfogadni az üzleti

ten,et, meft \,eszleséggcl lehetett volna csak clfogadni. októbcrben az Idóse]( napköZi otthona
beindult, rrlár otl laftunk, hogy tüelenlkezés van, RendkívüI ió] ó.zik magukat aZ idősek,
Butikok környékérrek bekelitósót a köáasznú fuürl(ások segítségéveloLdottttk nreg,

Bazan Tibor: Járási hivatal| Nagy köszönet

illeti mcg Tóth Gábor Bag Nagyközség
polgármesterét, egyberr országgyúlósi képviselőt, aki kiharcolta. hogy az aszódi járási hil,atal
fennálljon, Vécsei Lászlli, obrcczán Ferencnek is köszönct a sok nunklrér1, A járásnak akkor
lesz igazán lénvege, amikor najd cgy ópületben tudják az aszódi járás terülctótr élő emberek
intézni iigyeiket, cgészen a íijldhivatali dolgoktól a rerrclőrsógi ügyekig, Zöld tlíd: öIii]ijk,
hog\ ncm szavaíunk fu,emelésrő]. olyan információm lan, hogv moratóriumra készül a
konnán,vzat 20]3-]4-berr. Énmindig is amc]lett voltam, hogy a hóvízgyörki cmberek a
1egkevcsebb szernétdíj at fi zessék.

Kőzség önkormánrzatának 2013. évi köItségvctósi koncepcióia
Tóth Tibor: J]ycn bizonytalai koncepciót még ncm készítettünk, mcfi o1yan gyorsan
peregnck az események, változások. A kolmány senl tudott még pontos adatokat köZt'lni,
Azoknak aZ adatoknak a birtokábarr. anri renclelkezésrc állnak, nullás ktj]tsógvctést tudtlii
készíteni. 15-ig lbgják megnondani. 1rog_"- kell-e aZ iskolát nűködtetnünk, vagy nem, Ha
rnűködtctni kell, a]<kor 28-30M]lt-ot kell előleremteni. A telcpülések adósságait a kormány ál
logja vállalni, Bizonyos állami tánogatásokai csökkentcni fog, de nrég ezt scm tudjtft,
Hasonló körülnrényck köZött tudjuk végig dolgozi aii]vő óvet, mint az ezé\,it,
Gólyáné Dudás Edit: lsmerteti aZ elóterjesztést,
Raikó Gábor.PEB nem volt határozatképes. de megtárg},altuk, Sok a bizonltalanság, Két
éWe1 ezelőtt is azl mondtam. hogy jömek a szúk esztendók. Most 1'ellé]egcztiink. hog}
elveszik aZ adósságunkát. dc itt a példa, hogy ha minden az idei é!.hez lrasonlóan mílködött
l,olna, lehct. még az adósságátvállalás nélkül is könnycbben 1udlunk volna dolgozni,
Atválla]ják aZ adósságot, dc olyan összegekel vonnak el aZ önlrolmanyzattól, hogy lehet, még
2.} Hér,íze\,örk

rosszabb dolog,
Bazan Tibor: Nem gondolon], hogy elvisznek majd 500Mft adósságot, és igaz. bizonytalan,
mennyi lesz az adó, amit clvisznek. de neln gondolom, hogy jobb lett volna. ha nalad eZ,
201;l-től nrcgoldhatat]an fclaclat elé állította volna aZ önkormán,vzatot eZ. Ki a7. áIIan1'| 1\z
állam ni vagltnk. hévízgyörkiek, nragyarok, A fonásokat minder <irrek be kell fizet1 , O]}an
kör,etkezetes gazdálkodást fog fol}1atni a hévíZgyölki testület. mirrt idriig, ebben bízom,
Tóth Tibor: Aki egy,etétl aZ előterjesztés elibgadásával, kózfeltartással j elezzc
I

A Képviseló{estiilet 5 igen szavazattal, egyhangírlag az a)ábbi hati]lozatol ho7za:

liJ
88/20l2, (xII.4.) sz, KéDvi§elő-t€§tületi

határozat

Itévízgyörk Község Ölkonnányza1 Képvisclő_tcstülete mcgtáIg,valta és jóváüagyja az

onkományzat 20i3.évi költségvetési koncePcióiáról szóló e]ijtcrjcsztés|.
FelelősI Tóth'Iibor polgánr]cstel
Lukesné Csábi Ágnes.|egyző
Gól}áné l)udás Edit gazd.vez.
Határiüi: azorrlal

Önkormánlzat gazdálkodásának háromnegyed éyes hch,zetéről
fol,vtatott a testüIct. A 2011-es költségvetés
vá]ságköltségvelés volt. a 2012.é\,i máI konszolidált költségvetés volt, ahol a civil szervezelek
támogatásáOak kivétclóvel szjnle a:z ezt nrcgclőző évek szintiérc tudtuk költsógvetésűnket
visszaállítani, EZl nlind úgY tettiü, hogy ebben az évben 3lMFt_ot kifiZettünk hitelkamatot,
Ha czt nem kellett volna az adósság tőrlesztésére fordítani. akkor nagyon sok mindenl n'reg
3,) Táiékozt'ató az

Tóth Tibor: Takarékos gazrlálkodást

lucltunk volna csiná]ni. pl. az aszfaltos utalira adtunk volna be pályáZatot,

GóI\,áné Dudá§ Edit gázdvez.| - isnefieli aZ elóterjes^óst.Raikó Gábor.: A P|B jelenlévő tagjai negtárgyaltiik aZ clótcrjesztést. AZ

biztositott.

éves nűkijdésünk

Tóth Tibor: Aki eg},etért aZ elijteriesztés clfogadásával. kézfeltaíással j elezze:

Képliselő-testüict 5 igen szavazattal, egyhangúIag aZ aiábbi határo7atot7lozza:
^
89/2012. (xlI.4,) §z. KéDvi§eló-testülcti határozat

Hé!íZgyörk Kijzség Önkomúnyzat Képviseliltestülcte megtárgyalta ós jóváhagl.ja az
o1rkomlán,vzat gazdálkodásának háromneg)ed éves hel),ZctéIől szóló tájékoztatót.
Fclclős: 1óth Tibor poIgárnrester

Lukesné Csábi Agnes jeg5,,ző
Góll,áné Dudás Edit gazd,vez,
E4]!!!idó| azonnal

,l) HévízwiirkK9zség Önkormányzat 20l3. éves belsó ellcnőrzósi terv elfoeadása
l,ukesné Csábi Agnes:- jsmcltcti aZ clótcicsáóst. A PEB .|elenlóvő tagiai javasoIták
clíbgadásra aZ előterjesZtést.
'Ióth TiborI Akie!,et<r a,, clötcric.zti. cllogldá.árrl. kezlq]lln".sa]jc]czze.

A Képviseló{estület 5 igen szavazattal. eg,rüangúlag az alábbi határQ7atothozza:
90/20l2. (XII.4.) sz. Kópviselő-testületi határozat
IlóvíZgyörk Község Örrkornlányzat Képvisc]ó_tcsülete megtárg_valta ós jóváhag},ia az
onkomúnyzat 2013. évi belsij ellenőrzésj tervót.
Felelős: Tóth Tibor polgámesler
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gólyáné Dudás Eciit gazd.vcz,
Határidő: azoDnal

5.} Hé\ilglörk Kö..§óg Öúkormáú}Zatd KéDvi\eto-lc§tútctéoeL .../20l2. (xIl.

...)rendclcte Az állattartásrót szóló 16/2005. (xl.4.).§z. önlrormánvzati
kívül helvezéséről

rendclct hatályon

]
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Tóth Tibor: ldáig önkormányzati rcndeletben kellett szabálvoai aZ állattaltásl. AZ állami
előírások figyelembe \,ételévei a tcstülct feloszloltd a reLepülést. hogy mcll ik részcn milyen

állatot lehet taltani. Ezutiin nindenkirc a köZponti rendclkezéS ]esz az irlrnyadó.
LUkesnó Críhi Ágner: - i.lner.elia/ clolcr'cszl(.t,
szovics MihálY: Most bárki bánnennyi állatot tarthal?
Tóth TiboI: Nem. csak a központi jogszabál,vban előídakat. |ttől nem lehel e]temi.
Aki eg},ctól,t a tervozel ei1'ogadásával. kézl'e ]tadás sal j e]ezzc
I

A Képviseló-tcstület

5 igcn
H

i|i.R|.ö

szivazattal cgyhangúlag az alábbi rendcletet alkotj.i
lI

K,i..\ns Öl

lo

ndn.|.zltd li:pvi,eIii-l?\fu h1in!^

22l20l 2. (XlI.s.) RENDtaLET

íílhúlurlisrólsl.óló 16/2005. (XI.4.) sL
önkormányzati rendelet hatályon kíviit hclyezéséről
az

Hévizg},ö* Község Önkormán)zat Képviseló_lesltilcte az A]aptö.vény 32, cikk (2) bekezdó§ében kapolt

felhatalmazás alapján. az Alaptörvény ,r2, cikk (l) bekezdés a) pontjában nrcghalározotl feladall(örében c]jáNa
kövelke7óket rcndeli e]:

]. §, Hú-í:gJö K.:ség O,ú.)lnáD,:alú ak Képl,ketőae!ülete a. átknlartásrót s:ótó ]6/2005_ (XL{,)
.,_1U"4 Jt^-.,,. 4d.- ,el .Jl- , , , ], ,tl l-..j-el.l

2. §. Ez 6
Tóth Tibor

re]rdelct 2012, decemlrcr 5

a

,tz,

én lép halályba és a hatál}üa lépé§étkövető naptól halályát

sk

Luke§ít c§ábi Ágne§ sk.

Polgármcster

i€gyzó

6)

Hér,íze\,örk Közsée önkormányzaí Képviselő-tesíülctónck.../2012.(X[.5.)sz.
rendclete a Tiltott. közö§sógellenes magatartásokról, a közieazgatási bír§íg

kiszabásának szabílyairól szóló 19/20l2.(IX.5.) rendclet hatálvon kívúlhelyezésér.ől
Tóth Tibor: Szcptemberben fogadtuk el ezt a rendeletünket, hog], kit mirc lehet kötelczni, pl,
hóehakarítás. stb. Szeptembel 5_én azzal egészúltki. lrog), aki nem tartia bc ezl a rendeleletJ
vagy nem ta ja rcndben környezetét. azt tneg is lehet bílságolni. Ez a iogszabá]), ólt két
hóDapot. aZ alkotrrtánybíróság megsemlnisitctte) 1rogy mi hclyileg nem bünteüeliink, hanen

felsőbb szen ek kezébc adja,
Lukcsné Csábi Áenes: - isnerteti aZ előtcdesztést.
'róth Tibor:
epyctél,t a tervezet clfogadásával, kézfeltartással

j e

1ez7c:

^ki
A Képviselíí-tesúület5 igen §znvazattal egyhangúlag az aIábbi rendclctet alkotja:
Héviua|:öík Kö$ég Önhomű r.ala Képisatő-testüIetének

23l2012. (xII.5,)

RENDELET

A Tiltottj közósségellenes Inagatartásokról,
bírság kiszabáiánák szábál] áiról §zóló
l9l20I2,(tx,5.)§z. önkormányzatj rendelet hatál]on kívúlhcl},ezésérő|
á kö7igazgatási
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Hévizg}órk Köz§ég Ön]<ormányza1 Képviselő-teslü]ctc az Alaptörvóny 32, cikk (2) bekezdésóben kpoft
f.]iratal]na7ás alapján, a7 Alaptönén), j2. cikk (l) bekezdis a) pontjában megbatározott 1éladatköribcn eljárva a

kövclkezóket

íende]i e]:

§, Héfi:g)ö Ko:ség Onkománljoláhdk Kép|isetőleslútete a Tilall, kó:i)ssésetle ?s nagaldlúsoklól, a
köziga:gdkjlí bílság kis:dbásának s.dbábaíról s:óló 19i2a]2.(IX.5../sz. öhkarnón}.dti rcntletetét hdláI!ón
1,

2. §. Ez a

lendelet 20]2. december 5-én lép hJtályba és a hatályba léptsélköveió naplól hatályál

Tóth Tibof sk.
PoIgármc§ter

Lukcsné c§ábi Ágnes sk.
j€g}ző

7.) GYörgv Attila Hévíze}.örk, 066/17.hrsz-ú ingatlán bettcrületbe

engedéh,ezése

c§atolá§ínak

Tóth Tibor: Az ingatlan az Ósz utcában van, kéri a tulajdonos a belterüietbe csatolást. építcni
szeretne aZ ingatl,Lnon. A hiányzó kö]4mű\,eket valanilyen szinten nckik kel] najd pótolni, Az
ulcában a múlt héten vittiink kóí autó kövel. eZ az egyetlen utca l lóvíZgyöIköll. ami nincs
szilárd útburkolattal ellál!a.
Aki egycté aZ clőterjesztés elíbgadásál,al. kézfeltaflássa] ielezze:

A Képvisclő{estiilct 5 igen szavazattal, cgl,hangúlag aZ alábbi hatáfozatothozza..
91/2012. (xlL,l.) sz. KéDvisclő-t€stületi határozat
HévíZg),,öIk Közsóg Öntormányzat Képviselő-tesülete hozzájárul ahioz, hogy Nagy Róbcrt
130,/2012, munkaszámú \áIí()zási yá7rajza alapj. r a 066i]7 hell,rajzi szánú íijldrészlct
beltelúlctbe csatolása rnegtörlénjen az alábbiak s7crint:

llévízgyörk 066/l7. hrsz. száltó

Hévízgyörk 1475, hrs7. kivett beépílet]cnteiülel

A

képviselő{estiilct felhatalmazza a po]gárncstelt az ingatlan változásának földhivatali
bqjegyzésóre. A beieg,vzéssel kapcsolatos köitsógeket a tulajdonos fiZcti.
Felclős:'l'óth Tibor polgánnestel
Lukcsné Csábi Agncs jegyző
Hajdu Itinde ig. ea.
Határidő: azonnal
HévízgYörk Közsóg Pol!.ármesteri llivatal Köztisztviselői HiYátásetikai AlnDelvek és
az etikai cliárás szabályai
8.)

f!l[f!!91:

Jegyzőnek cl kellett készíteniegy nagataftás kódexet. Ez tör1,ényi előírás. Azok
minimális alapelvek írásban is le vannak tévc. amit egy köztisztviselőnek 1udnia kell.
Aki egyetóú az előterjcsztés elfogadásáva], k ózfeltafiással .je lezzc:
a
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A KépviseliFtcshilet 5 igen szal,azattal. egylrangúlag aZ alábbi hauírozatothozza|
92120l2. íxI1.4.) sz. KéDviselő-testületi határozat

A

képviseló-tcstiilct a nelléklet s7crjnti taltalonmal fogadja el a llóvíZgyórk Község
Polgármcsteri Hil,atal köztisztl,iseltjivcl szembcn támasztott ilivaláselikai alapelveket ós az
etikai e]járás szabályait.
Felelős: Tóth Tibor poIgámestel
Lukcsné Csábi Agnes jegyző
!3!!!!!; azomal

énvfenntárlói íár§u
alrnfeladaloL ellálá§ára módo\itára

ás a szociáIis

é§

Tólh Tibrrr: - i§me.leti a,, elölcrjc.^i5l,Al(i eg},etél,t aZ clőterjesztés ellogadásával, kézfeltaltással.iclczze:
A KépviSelő{estület 5 igen szaváZattal, cgyhangúlag
93/2012, (xIL4.) sZ. KéDvi§eló-te§tülcti határozat

aZ alábbi határozdtatho7-7,a:

Ilóvízgr,örk Község ÖnkomláD,Zat Képviseli;testü]etc negtárg}alta és jóváhag}ia a szociális
és gyernckjóléti alapfcladatok ellátásról szóló hrtéznéNfennlartói társulási negállapodás
módosítását az alábbiak szcrintI
A negállapodás III. 1'eje7ctc aZ alábbi 1.5 ponttal egészül ki:
,-4z !lkeztetés kercíében azoknak cl szaciallisan rúszorultaknak a legalcibb napi eg vcri
meleg étkezéslről keíI gondo,1kodni, dkik uzt ó aguk, illetle ellalhuuik részéreturtósan
wg) útmeneli jellegílel nenl képesek biztosílaii, kúlijllösel1
- koruk
- egészségi úllapoíllk,
- _íog!alékosságLlh pszichíí:itriaíbetegségűk.
- sze nedé lybe e gségük, tagy
- hailéktalansúgukmiatí. "
Felelős: Tóth Tibor polgánnester
Lukesnó Csábi Agnes jegyző
Gólyánó Dudás |dit gazd,vez.
Hajdu Tünde ig,ea.
Határidő: azolxúl
t

Egyebck
a.'l Jutalom kór€lmek
Petőfi DsE Hóvízgyörk Eg},e§ület Egr,üttműködés MeeálIaDodás
10,)

Tóth Tibor: Erkeztck kérelmek. hog}r

szerelnének támogatást. julaimat kéni,
költségvetésben aZéúmaradl 1neg ta alék. mert a sirhelyek megváitásából 6Nl|t folyt be
^
ezé\,ben, Decelnbel 31-ig a régi áron lehet lnegváltani a sírhelyet. Nem tudiuk a jövőt, nenl
merjiik lelhasználni a tartalékotjutalon fiZetésére, A PEB is t.fug,valta a kérelmckct.
Raikó Gábor: A PEB tfug},alta Ebbei aZ évben, mikor láttuk a pénzügyi helyzotiinket. és
volt ígéIetüil( a dolgozók felé, hogy 1ra a költségvetés úgv alakrrl. akkol kicsijuttatást adunl(
dolgozóinknak, KöZcl lMFt éflékben étkezésitfunogatást adtru]k, Javaslom, r,árjuk meg a
költségvetés e]készültét, ha most adunk az óvodiinak ós iskolának. ai(kor itt van a hivatal,
egészségiigy,kultúrház. Úgy számoltLrnk. hogy minimális összeggel is 3MFt-ba kerülne az
öikormáiyzatnak. Viszont bizonyla]anság \.an a kiiltségvetésijrrben. ilven köriilmén],ek
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köZött én nem tuclok elvenni 3NlFl-ot a laflalékból. Várjuk
csak húsvétrafognak kapni, Ez volt a PEB \,éleménye is,

neg

a köllségvetést. és lehet,

hog}

Tóth Tibor: A Petófi DS| |gyesúlet kért lánogatást. Nyáron is szerve7íek cg"v napköZis
tál]oí, anlit aZ önkonnányzat támogatott. AZ elmúh év is aZZa1 telt el. hogy.iöttek hozzínr.
hog!,támogatást kértek. táborfa" étke7letésre. t]Zt mindig saiát batáskölben oldottam lneg.
Készítettekcg!, együttműködési mcgállapodást, hogy ne kellil;n mindig a polgármcstclüez
jö ni. hanem a költségvetési rendelctbcn rc]ldelkezik a testiilet a tltmogatáslól. A szünetbcn
]csz megilrt eg,v kosárlabda-torna. cnc 3]c!'t- éíékbenmár ki is fizctctt aZ önl(ormánvzat
szfunlát, Javasloil hogy ezzel aZ cg}üttDlúköclési rrregáilapodással édsünt elvben eg),et
összeg néIkül. Az iskolai alapítván_vnak van 2M1l-ja. szeptemberben iú szmk alakult,

javaslonl, üljcnek össze, toordiná]ja már az igazgató cbben. mozduljanak meg" szabadítsák fe]
ezt a pénz, és költsók tnár a hévíZgyörki gyelekekle azt aZ összeget, amit az sZIk egyes tagiai
g_vűjtöttek a gycrckck i av.ira, AZ köZpénz.
Bazan Tibor: Nem ismcrem a jutaion kérelmeket,
Tóth Tibor: AZ óvodavezetó és az iskolaigazgató íí kérelmel. hogy jrrJa]mrzzul a
dolgozókat karácson_vra" mclt rég nen,l vol1.
Lukesné Csábi Agnes: A PF]B ncn javasolta a kérelnreket. cZófi nü]1 lell előterjes7tós a
tcstiilel elé
Bazan Tibor: .Iavaslom, fussunk ncki a kővctkező rendkívüli ülésen, E]hangzott nlar, Llos) il
jövó 1reti rendkíviili ülésen a sok bizon}.talanság kijztil valamit biztosan 1bgurlk tudrri, Öriil
nlindenki, hogy az állam átvállalia az adósságot, de az cZ utáli időszaka is keII gondolni.
ahol a íöIvény javaslat e]lbgadásáig sok ódosító indítván),t adnak még bc. A7ok köZött
szcrepel olyan is, hogy a konszolidáció utin ASZ-szük kö7ö5(rl viz§ea]atol r égezzenek azzal
kapcsolatban. hogy a kötvényből kibocsátott pénz mire ]ett használva. Ez a nrásodik
bizorlltalansági tényczó. A hannadik pedig| ö tormányzatunknál benyújtásra kerül pályázat
január elején, az összcs közintéalétrlnek a flitóskorszerűsilése. szigetelés, n_vilászáró-csere,
Ehhcz kell iinrés7, ltt majd talgyalásokat kcli fol}tatrri a kotm/myzattal. hogy ehiez a
pályázatlroz engcdjók meg, hogy az önrészhez hitcJt vegyiinl fel. Ha azt látiák. hogy rni nem
kötelező feladatot fulanszirozu t év végén.akkor lchet, hogy nem engedik mcg, hogy hitelt
vcg.viink i'el az önrószle. Kéren önökct, Jcgyenek belátással ezekre az inclokokra, Dc
iavasionl, hogy ajij\,ő hcti rcDdkí\,iili üléscn tárgyaliuk úira,
Szovics MiháIy: AZ volt a vólcmén!,ünk. hogy segíteni kcll a gyemlekeket, de egyból szóba
jőtt a Góliát.
Raikó cábor: Örönmc] vcttük a PEB ülésen a Petijfi DSE Egyesiiletet, ők n]ár tetlek le aZ
asztalra. ol}an tábod szcrvcztck nyáron, amit ni évekkcl czelótt kátülrk aZ iskolától, Al(kor
elzárkózott ettijl aZ iskola. A rcformátus egvháZ is szcNczctt, nagyon jól sikerült. A PEB
javaslata: tánogatni fogiuk ezt a.iavaslatot, cle várjuk ezzcl cgy páI napot, aZ elvi támogalá§t
.javaslotn. A vezelő ór,ónijnek azl mondlam, vájuk meg a kőltsógvctóst, lehet, hogy húsvétra
1esz jutalom,
!313,1!!91: .Tavaslom, ezt a két előtel iesztést ajövő héten tárg!,alja meg a testület.
Tóth Tibor: Aki egyetéll Ba7an Tibor.iavaslatával. kézfcltartássa1 j elezze:

A Képvisclő{estiilet 5 igen szavizatta], egyha.ngúlag aZ alálrbi hatáíozatoLhozza|
9,1/2012. (XII.4.) sz. Képvisclő-lcstülcti határozat
HévíZgyörk Község Önkornrányzat Képviselő{eslü]ete úg,v döntött. hogy a Petőfi DSE
Hér,ízgvörk Eg},-esület Eg)nttműköClési Mc§al]apo(]asat és a Pctofi Sandor Á]ralálos Iskola és
a NapköZiotthonos ovoda jutalom_kére]mét e]napolja a kövctkezó iilésre, 2012. deceúber 15_
i rendkí\,iili ülésre,

Felelősl'l'ótlr Tibor polgármcstcr
Lukesrré Csábi Agnesiegyzó
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Határidő: azonrral
b.) Tclefonszolí.áltató áraiánlata
Raikó Gábor: P|B tárgyalta. sziikség van-§ 2,1tclelbnra, 3 hónappal clőtte 1él kell rnonclani
a szerződóst, ha úgy döntünk, lcgy,en idónk megtárgyalni, ki\,el kölűnk szelződóst, mil},en
feltételekkel, 13 készüléke kéftek árajánlatot, két cégtől beérkezettj ugyanaz a cég. akinél
lllost vagv.tnkj kedvezőbb ajánlatot adott be. nrint az előző szcrzódésben, A 13 készü]óket a
jegyző és polgármcster fogia eldöDtcni. ki tbgja megkapni. Ila az iskola clkefűi tijIünk. a
tclefonkésziilékek száma is változni fog.
Fercsik Tibor: EZZel is várni kcllcne egy hetet, hogy tudiuk hány készüléke fogulk
5./(,r,/ddri,

T(ith Tibor: Vélemén},ct,ll.hogy szükségcs a 13 telefon, javaslom. kössük mcP a MagYar
Telckom NYRT-vel a szeúődést,
Aki egvetért az clőterjesztés clfogadásával. kózfoltartással j clezze
I

A Képvjselő-tcstiilet,1 igeu szavazattal,

1 tarlózkodássa] az alábbi hatiirozatot hOZZa;
95/2012. (xtI.4.) sz. KéDyi§clő-testületi határozat

FlóvíZgyörk KöZség Ónl(ornrányzat

Képviselő{estülcte úgy döntött,

hogy 2013. lebruár 1jétól a mobil te]efonok előfiZetói dijának rnódosítására a itlagyar 'l'elekom N}.rt (1013
tJudapesl, Krisztina krt. 55,) ai{inlatát fogadia cl az alábbiak szcrint.

Havidíj: 1,.100 Ft, mely 100%,ban

lcbcszólhetii (1 mp alapú számlázás)

Telcmáttix szolgáltatás (csoporton belüli díjnentes hívások):
Hívásiránvok

300 Ft

Percdíjak

Hálózaton be]üli hívás

l1

Bellijldi vezetékcs hívás
Bclíijldi más rrrobi] hívás
SMS kúldés

1l Ft
11 ].t

Üz]eti sms 30 db / hó

0Ft

/ szám

I-'t

15 }-t

Kedvezményes vezctókes körZet

7 l.t

A Képviselii,testiilet a flotta telefonok számát

A KépviseIő-

13 db-ra javasolja csöklenteni,
tesiülct felhata]m aZZa a polgámestcd a szerződés aláírására,

Fclclős: l'óth Tibor polgámester
Lukesné Csábi Ágnes jegy-ző
Gó]yáné Dudás Fdit gazdasági vezetó
Haidu Tünde igazgatási ea,
Határidő: 2013,01.3l.
c.) Egyéb

Bazan Tibor: Szilágvi Áron olimpiai bajnok decenlber 7-én a Pest

Me_e},ei onkomránv7áltól
is fog kapni kitüntetó dúat.
Tóth Tibor: KöZmuDkások: sok bíú]atéri a közmunkásokat. de sok dolgot elvégeztettünk
vcliik] büfc kilistése, öíeg iskolába tantcrcrn kifcstése. artózj kíltnái a mcdcnce építése.
tctőszerkezet festése_ idősek otthonának a kcritós építése.butikoklál kerítés ópítése, Jelen

]ó0

közmrrnkásunk lan, 3 hijlgy közmunk/ts takarítókónt vau,l
intéZményeinkbcn.'I'ájékoztatom a testületet, hogy 2 1érfi személ)-t fcivettcm saját
hatáskölben atéli hónunkára hasonjó bérezéssel.n nt akiizmunkások bére.
Ha más hozzászó]ás nincs, a részvételtmegköszönöm. az ü]ést beziironr, Níinden kcdvcs

pillanatban

1 lórir

hévizg,vörki 1akosnak békés,boldog karácson}t. és úiévetkívánok.
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