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Hévízgyörk Önkorrnányzat
PolgármesteIétől

MEGHÍvÓ

:""],:i:::I"-:]1-",,-:],Y]i]álí).K"|:i*]9-lestiilete 20l2. dccembcr 11-én (kedtlcn) 16.00.qraxor ldrUa rendli\iillKcp!i:eiÓ_l<.liilcliüle§cl. llle,\,c l,,/IElencl rIe!ll\nnl,

I{elve| PoIgármesteri Hivatal
HévíZgyör\ Kossuth L. u. 124,

\anirendi nontoL:

1.) Megállapodás a kóZneVelési intézménJ ek allrmi fennlurasba \etelé\el ö.bzetüg8ő intézményrlaJl*atl,c'cLol. a Ielad-lle,la'd.hU,, kap;.olÁdo lclc/álll ;,".rr""r. ,"'",,,i",".'i"i, darcllarash"z
Kdp(!orooo \,l3\nnelemen. JoJoA i. kölele,/cll.jgtk nrego.zra.a.ol

Eliiadó: Tóth Tibol polgármestcr

2_) Előterjesáés a nemzetiköZnevelésriil szóló 201l, évi cXC. tőn,én} o'kt,) 97, § (24,) bckezdósab) pontja alapján megltozotl döntésról
Előadó: Ióth Tibor polgámester

i) Hc\ Dg\ örk KöZ\eg_ Önkor]niln) 7nt Kepviselő-testijletének,.,/20l2,(XIL5,)sZ, rendeletc A hclvi\om\c/eI l<deImer,t|, \aldm;nl i lElepiilcsi .,/il:rro hul .rde\ krzelc.irel klpc*,lará.kijzszolgállatásró] és annak kötclezil igé )bevételólőI -Oii, r:ijiz,iiiii.,, rcndclete
módositásáról

E]é4!!!i Tóth'l'ibor polgárnester

,1,) Önkományzati adósság konszolicláció
Előadó: Tóth Tibor polgármesteí

5,) tIó! íz§,örki Naptár megrendelése
EIóa_!!q l'óth Tilror polgánnester

6,)Aszódi Kisrer,eg Ön1,onninlzatainlk lobbi<lú lar"ulá.a-.zandcIn}ilarko/al
Llőadó: Tóth'|'ibor polgármestel 

i _:

Hc\i,/,j\ör|.20 ),decembcr |l,, tisrr.t.|ar, '
r,l,r, ilt* 

"t"Polgármcst€r

r]4?&l!Eé: Az an,"''ag a kép\,iselók részéle neglekinthető a ]!Q!4!!]1in,hevizg\,ork,hq oldalon,

M€ghívót káDiák:
l, Bazan ']'ibor képviscló
2, Bobál lstván képviseló
3, Feltsik Tibor kép\,iselő
4, Rajka) Gábol képviseló
5. Dr. Sápi Attila képviscló
6, Szovics Mihál} képviselő
], Lukesné Csábi Agne§ jeg_\rző

8, Gólyfuré DudáS [djr gizd.VeZ,
9, liu\tla IIajna]ka isk,ig,
l 0, Pcst Mcgyej Konnfuryh ivatal I]p. 1052 Városház u,7.



JtrLENLETl lv
Készülí: Héfizg!ölk Ónkornáryzat Képúvlij-tlsli.ile ténck 2012. decenber ]]-!l1 neglafb!!
rendkílüli ké;]l",Jelőlesítileíi iilésé11o Polgáfi]e.rleli Hifolol hfudk]l0s hellisé8ébe .

JeIerr vannak:

Tóth Tibor po]gárlr]cstcr

Bazan l'ibor

Bobál 1st\,án

1'elcsik I ibor

Rajkó Gábor

Dr, Sápi AltiIa

SZovicS Mibál},

Mcghi,t,()tt:

Lukcsrró Csábi Ágnes.jegyzó

Gólyáné Dudlrs Edit gazd,\,eZ,

Kustra Hainalka iskolaigazgató
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JEGYZŐKÖNYY
Készült: A HévíZgyijrki Önkomláryzal Képviselótestiiletének 2012. decembel 11-én
megtartotl rendkivüli nyilt iilósé.ől a Hé\,íZgyijrki Polgá.mestcri Hivata] lilatalos
helyisógében,

Jclen Ynnnak: Tóth Tibot po}gárrncstcr
Bazan l'ibor
Bobál lstv{in
T clcsik ribur
Raj kó Gábor
Szovics Mihály

Meghívolt:
, d jelenléti í| szefínl

Tóth Tibor: Köszöntiim a megielenteket. rnegállapítom. hogy aZ ülés határozatképes, nivel 7
lijból 5 fő mcgjelent. 2 1ij nem ielezte tá\,olmaradását, A rrrai ülés jegyzőkönvr-hitelesitőjének
javaslorn Rajkó Gábor képviseIőt ós }ercsik Tibol képvisclót,
Ismcftetem a napiicndi pontokat:

NaDir€ndi Doníok:

],) ]IcgálhPod.l§ a Löznere]és] ;nlé,nályek ál]anrr í.nntattásba réLelive1 összcfijgqó iirézmaní áiid,í
á§-étckól. á fe]ldxt(]]átáShoz ]rrpcso]"d,', ]e,.,jn /l,d,\r"l \ Jl,ni, ,L iel,,Jlt;iiálás]r,, kaPcsol.jdó
í,r,\on.lcmek, jogok as ]tiltclczenségek megosu tásáról

Előadó: Tólh Tibor polgálnlester

2,) ],lótcrjes?lés x ncfuzct1 lrörnerelésíól sróló 201]- éri CxC, ti]ti-árí (N''kl,) 97. ! (2a) bcke,dés ,1b)

Pontj. aix|ján fi(ghozott c]öntósról

E]óadó.i Tótll Tibor polgáínesler

3) I Ié!íZgyör]i t<ózség Ónkor1nínrzrt Kip,is(lő tcsdlctónek, , , /20l2. CJI.5,)§z, tcndelele .\ lrcll,i
kijrn),czcr Védelmérijl, va]ami]rt a települési szilárd hulladók kczeléséYel kapcsolalos
kijzs7olgállalásróI és annak kötclező igénylrevételéről szóIó 2/20] 2.(II.1.)sz. rcrrdelete móclositásátó]

!]ó3d!! Tóth Tiboí poIgálmestel

4.) Önkolnlán],zati adósság konszolidáció
Előadó: l'ólh Tibor polgármestcr

5.) Hi\ l.,g}örki \dnIar lnegrcndc]i.c
E]óadó: Tóth Tibor polgármester

6.) Aszódi Kislérség a)llkormányzatainak Többcélú'fársulása - szándóknyilatkozat
Előadó: Ióth TiboI polgárnesler

Tóth Tibor: Javaslom, hogy a hu]]adékkal most se foglalkozzunk. mert lesz e§, társulási
ülós. addig a7t napoljuk el, Javas]om, hogy az Egycbek c.napirendi pontban még tárgyaijunJ<
n]cg a 1üzil'a-rc1,1deletet.

A Kópviseló,iestíilcl iJgylrangúlag elíogadja a lrródositott napirendi pontokat.



162

l.) MegállaDodá§ a közneycló§i intózmények állami fcnntartásba vételólel ö§szefüggő
intózmény átadás-át!,ételról. n fcladaicllátáshoz kapc§olódó létszám átadásró|. valamint
a feladatellátáshoZ kapc§o|ódó vag\-onelemek ioeok é§ kötcle2ettségek mceosztásáról

2.) Előtcriesztés a nemz€ti köznev€lé§ről szóló 2011. éYi cxc. törvénY (Nkt,) 97. § (2,1'}

b.kezdés nb) pontia alaDián meghozott dönté§rőI

Tóth Tibor| Holnap aJá kcll ímunt az iskolával kapcsolatos átadási szerződést, ezt testülcti
döntéssel meg kell erősitcni. A képviselő{estület miir a7t a nyilaikozatot tettc, hogy nenl tudja
aZ iskolá niiködteini, A válasz az volt. hogy elfogactják. de kötelezik az önkonniin},zatot.
hog}, l,4MFt-tal havonta kötclesek vagyunk hozzájárulr'i az iskola nűködóséhez, Ez évi
l7Mlrt, Számításokat végeztünk, ha ncrl adjuk át aZ isko]át, akkor aZ 24MFíóv összegbe
kerül, Bármel,vik döntést hozzuk, a fcdczctct nem látjuk rá, Javaslom, ne adjuk oda az iskolát.
Jan.l5-ig kell cgy vagyonl(eze]iji szcrzóclést, ha átadjük. dc harrem adjuk át, akkor csak
használatba adási szerződést kel] kötni. Nckü.k ott van a konyha, az esti gimnriziun, ezekből
van bevétel, Ezektől elesnénk, ha átadnánk az iskolát.
Gólyáné Dudás Edit gazd,!ez,: E] kell dönteni. 5Mft megér-e annyit, hogy az iskolriról
teljesen lc kellj en mondani.
Lukesné Csábi Ágnes: A működtető leiadata az ál}agmcgóvás. Biirhogy dönt a testület, aZ
önkolmán),zat bármilyen kulturális köZösségi rendez\,én}-t akar az épületben. úg.v végezhet.
hog}, a tanításl neln veszélyezteti. csak akkor 1ehet rendez\,óll}.t tartani, Külön mcgállapodás
kell rá.
Szovic§ Mihály: Pl. a íálunapra is külön megállapodást keLl kötni, vag,v civil s7crvezetek
rerrdezvényc, stb,
Fercsik Tibor: Használad szerződést miért keli kötni?
Lukcsné Csábi Agncs: Mert a pedagógusok átkerülnck a KIK-hez, Nlilutü az üzeneltetés.
felnta ás. tecbiikai dolgozók maradnak-

BOból Ist|áll képúselő megéúezik dz üléstercfibe.

Tóth Tibor: Aki cg,vetért azzal, lrogy visszavonjuk az első szándóknyilatkozatunkat arró1,
hog,v az isko]át átadiuk. kézfeltartással j elezze:

A Képviselő-testület :l igen szavazattal, 2 tartóZkodással az a]ábbi h atálc,z.atotl7azza:
96/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Kőzség Ónkom].invzat KépYiselő{cstülcte aZ Nkt.74.§,(4)bekczdéséberr foglaltak
alapján az önkormán.vzat rcndclkczésórc álló saiát ós átengedett be\,étclck telhére a saiát
tulajdonában áló -aZállami intéZménvfcnntaftó kö7pont állal 2013, .január ] -jétól l'enntartott
köZlevelési intéZiény 1éladatainak cllátását szolgáló ingó és ingát]an vag},on működtetését
i,álalja, egyúttal a 229/2a12.NIlL28,) Korrl. rendelet a]apián bcnyújtott kérelmét
visszavonja,

l.clelős: Tóth Tibor po]gármestcr
Lukesrré Csábi Agnes jcgyzó
Gólyáné Dudás Edit gazd.vcz,

!4!!!!i: azonrral

Tóth Tibor: Alii egyetért azzal, hog_l a tarúerületi nregállapodás aLárlasala a testü]ct
felhatalma7za apolgármestcrt. kó7fcltartással ie]cz7c:
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A Kópviselőtestület 4 igcn szavMaltal, 2 tafiózkodással az alábbi hatálozaLoíhozza|
9712012. (xII.1 l.) sz. §éDvisclő-testületi határozat
Hóvízgyörk Közsóg onkormáryzat Képviscliitestűlete a köZlevelési intéZnénv állanri
fenntanásába véteIé\,eL ijssze]liggő intézmérr_"- átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a liladarellátásához kapcsolódó vagyonclcmck,
jogok és kötelezetlségek negosztásáíól szóló megállapodást jóváhag,vja.

,A Képviselő-testűlet felhatalnrazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Tóth']-ibor polgámestel
L kesné Csábi Agnes jegyző
Góly{iné DUdás Edit gazd.vez,

!gq!!!{: azonnal

3,) Önkoíinányzati adósság konszoüdáció
Gólyáné Dudá§ Edit ga7d.vez,: - isnerieti az clőterjesztést.-
Fercsik Tibor: Há a tijrvén} módosították, bizollyos kitériumokat változ1attak, bennünkct
nem érintctt?
Cóbá!é&dé§_Ed,i!, Nem.
Lukesné Csábi Ágnes: SzentendÉn rolt összejövctcl polgármesterekrek, ott azt nrondták, ha
lerrne egvéb infornláció. akkol pénteki rrapon Jcküldték volrra az ebr rendszelbe, de ilycn
leYe]et nem kaptunk.
Tóth Tibor: Aki egyeléIt ezze1 a határozatta1. kóZfeltaftással j elezze I

A Képviselő-testület 6 igcn szavazallal, egyhangúlag aZ alábbi hatáío7aíotho7za:
98/2012. (xI|.1l.) §z. \ípvisclő-testületi határozat
1,)Hévízgyör,k Község Ónkormányzat Kópviselő-testülete a Mag),,arország 2012.évi köZponti
köllségvetésliíl szóló 2011. óvi ClxxxVII],törvény (a továbbiakbán: kijltségvetési törvén!,)
76lc, §-ban tbglallaka fig.velemmel kinvilvánítja, hog"v a töl\,énybei írt leltélelekkel
lartozásai nregfiZetéséhez igénybe kívánja venni aZ állan által biztosítoll. eg)szeri, \iss7a
nem 1éritendő költségvetési támogatást, azon adósságclcmek tekinletében, anclyckrc a
költségvetési törvény a támogatás igénybcvételét lchctóvé teszi,
2.) A képviselő-testülct kijclerrti, hogy 20]2, deccmbcl 12-én adósságrendezési cljárás a]att

nenr á11,

3.) 
^ 

képviselő{estiilet a Polgáíi 'l'ör\,énykönyvrói szóló l959, évi lV,t\,.286,§,a]apján
hozzájárul, hcrgy az 1,pontban megjelö]t adósságelcnrek tőke és .iárulékészét, valamjnt ogyéb

költségeil aZ önkomlányzat helyet1 az állam közvetlcnül megfizesse a hitelezőknek.
4,) A képviselő{estiilct fcl]lalaln1az7a a polgárnestcú, hogy az önkomlán},zat nevében:

a.) a hitelezők álta] aZ érintctt adósságelemck tőkc és .iárulékészéról, valamint cgyób
költségeilől kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvctósi törvény szcrint, hatfu,időre szolgáltassa a szükséges adatokat a

Magyar Á[amkincstár felé ós ahhoz csatolja a szükséges nl,ilatkozatokat,
igazolásokat, cgyéb dokümentumokat,
c.) a költségvctési ti'rvénv 76lc.§,(1 0) bekezdésébcn meghatarozott megállapodást
nregkösse, amennyiben azt az államháZIaúásért felc]ós miniszter kezdenrényezi,

5,,) A képl,iselótesttilct kiie]enli, hogy az öikomrányzat rcndelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb szánlakö\,etelésscl. szerződésscl, ami kifejezettcn a konszolidációval érintctt
adósságelernhez kapcsolódik. illetve annak fcdezelél,e. vag)- teljesítés biztosíté]éui szolgál és

e betét, vagl szánlakövctc]és összegót legfel_jebb az ahhoz kapcsolódó adósságelen
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összcgének méftékóig 2012. decenrber 28-i dátLlmmal. aZ állam által mcgjelölt számlára
uta]ia.
6,) A képvise]őtestület hozzájárul airhoz, hogy 76lC.§. szerinti adósságkonszolidáció sorlrn a
Magyar Allamkincstár a banktitkot képező, d:L önkormányzatra vonatkozó. a törlesztéshez
szükséges adatoLat, információkat ncgisnerje és kezelje.

Felelős: Tóth Tibor polgárnlestcr
Lukcsné Csábi Agncs jcgyző
GóIyáné Dudás Edit gazd.vcz.

lIatáridrl: 20l], dec<nlbcr l ".

4.) HéYízg},örki Naptár mcgrendelése
Tóth Tibor: Enól mit határoztunl< egvszer, a ponlos összeget nem tudtuk. 348elt-ba ket'tilne
az 1 150 db naptár. Hónapok óta készühiink elre, ilt voltak nálunir a iénl,kópész állal készítctt
lényképek. ezekból válaszlottunk ki. A tervezet e]készüIt. lnulalós, javaslom, rendeljük lncg a
ln unla t,

Al(i eg},etért ezze]. kózfeltaítássai jelezzeI

A Képviselő-testület 6 jgcn szavazattal. cgyhangúlag aZ alábbi hatá,olatotl7ozza:
99/2012. (xl|.11.) §z. KéDviselő-testületi hltároznt
Hévízg!,örk Község Önkományzat Kópvjsclő-testülete úgy döntijtt. hogy megrendeli a
2013.évi Hévízgyörki Naptá,at 1150 póldán),ban, összesen bruttó 3.18.000.-|l értékben a
Sprinter Nyomdátó1, (2143 Kistarcsa, L(icsei u.27,)
Az összeg a 2012,évi köjrégvetésben rcndelkezésre áll,

Fclclő§: Tótlr Tibor polgármester
Lukcsné Csábi Ágnes je.tyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.
Blinyánszkiné Tóth Erika pű,ea.

!4!!!fii: azonrra1

Raikó Gábor: .IavasioIrr, gondolkodjuit el azon, 1rogy mivel tudiuk negköszönni Urbán
Lászlónak a fón},képeket. Kérjük fel. ltog,v jör,őrc a rendezr,ényeken készítscn fónl.képeket, és
Mokbó] lchct majd kiválogatrri, Javaslon, mcgbízható embert bíZzunk meg a naptár
kihordással, Minden naplár külón van csomagoh,a,
Szovic§ Mihály: Hajiné Babiú),ec Mfuia megbízható, javaslom.

5.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - szándéknyilatkozat
Tóth Tibor; 6 hónapon belül a kistérségekrrek át kell alakulni .jogutódJássa1, Van olyan
feladat, .unit az társulásoktól elvesznek. pl. pedagógiai szolgá]at. AZ állam a működtetést á
hcl),i lársuiásla haglja, Az óvodába[ továbbra is nekünk kcll gondoskodni, Az
clőteljesztésbcn szándéLnyilatkozat szerepel, hogy mi ezt továbbra is szeretnénk köZöseil
csinálri.
Raikó Gábor: Akik eddig a kistérségben voltak, jelezték-e. hogy kilópnérrek a kistérségi
t.fusulásból?
Tóth Tibor: Azt márjíuiusban be kellett volna jelenteni, ezt senki neD tctte.
Lukesné Csábi Aen€s: Van két új dolog. anri eddig nem volt bcnne, az orvosi üg)clel cs
szakorvosi rendelő.
Tóth Tibor: Aki egyetér1 az e]iiteljesztés ellilgadásáva]. kózfcJtaúással j elezze:
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A Képvisel testület 5 igen szavMattal, ] taíó,4(odássa] a7 alábbi hatiiroza1o| hozza:
l00/2012. (xIL11.) sz. KéDvi§elíitestülcti hatáíozat
Hévízgyörk KöZség Öntományzat Képvisclő-tcstüLete az Aszódi KistéIség
Öntonnán),Zatainak Többcélú'l ársulása részére az aIábbi szrándéknyilalkozatot adja:

H évízgy ö r k Közs é g Ö l k o f min y zat a Ké pN is e l í;-t e s t ület e
s zón.lé kq} i l.rtko1,atT a tó rs uli s han elldt h ot ó íe l a.l at o k ló l

nem

pe.lagógidi szak Zolgálat műkódtetése*

belső ellenőrzés
munkcr és lűtédelem
peda gógiui szakhl.li szo l gáltatás (óvodu)

l e rü l e tfe i l e s Z l é s i kooúinúc ió
szocitilis é s gyernle ki ól é t i alape l lát(is*-

on osi üg,elet l - (Aszód)

ol,vosi i]g,-elet 2- (Iura)

s za ko rva s i r e nde l ij i lt l é z e l

* Túrsulás (ihul fenllldllolt i tézD|ény, Ll l|űködtelés
önko| áry,zali JblL:tddt
** KM()P projektbe /észtl,eNők.íennlaftási kótele2ellsége

Felelős: Tólh Tibor polgámestcr
l,ukesné Csábi Agnes jegyző
]]aidu Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

6.) Ilóvízgl,örk Kiiz§ég önkormánvzat KéDviselő-tcstületén€k 2,1/2012.(xII.12.)§z,
rendelete A szociális igazgatásról és §zociáli§ ellátásokról §zóló
1 l/2007.(lx.26,)§z.rendelet módo§ításáról

Tóth Tibor: Lehetőség volt Iá. hogy kedvezménycscn tűZilát igén},eljünt, 12 Dl3 íát kaptunk,
ennek kiosztásfua a szociális rendeletet kell módosítanunk, A rendelet-tcn,ezetben szerepel!
kiket kell előnyben részcsíleniink,
Aki egyetért a lendclct-tcrveze1 elfogadásával, kézí'e]tartás sal j elezze:

A Képyiseló-testület 6 igcn szavazattal, c5-hangúhg az alábbi rendeletet alkotja:

Hévízg1 örk Község Önkormányzat Képviselő-te§tületének
2{/2012.(x .12.)sz. rcndclete

A szociílis igazgatásról ós szociális cllátá§okról szóló 1l/2007.(Ix.26.)sz.rendelct
módosítá§áról

]1él,í:göú Közsóg Ónkarmányzút kóp|,isel(;1esíüleíe az ,,1luPtlll,!n}, 32. cikk (]) bekczdés ct.)
pol1lja, a helri ónkornónyzatoh,ól szóló ]99a.éli LXI,'. törvéq,8 § /1,/bekezdés és l6-§ (])
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bekezdésében, és a szocíális ígazgdlásról és szoci(ilis ellátásokról szóló ] 993, é\,i ]I]_ töryéb.-
15-§-óban kapott ,felhdtalí azús aldpjatk, a helyi önkormúnl,zatt*ról szóló 199a_é|i LXl/.t\,.
8.§-(1) bek-ben meghatározoll feladatkörében eljárva a kóvetke1őke! rendelí el_,

l.§.
A helyi szociális ellátásoklól sróló 1112001.(|x.26.)sz. öDkormányzati rendelet a
köv€tkező 31.§.(4). (5). í6). (7).bekezdésseI egészüI ki:
31.§.(1) A kópviselő-teslü]et az 59/20'12.(X],28.) BM rende]etbcn a lrel,n-'i önkormánlzatok
szociális cólú lúZifavásárlásáhoZ kapcsolódó kicgészílő támogatás fell,nszná]ásár,al a
tclepülésen szociálisan rászor-ulók rés7ére. a téli fűtóshez - természetbcni ellátásként tlaifát
állapít meg (továbbiakban: tűzifa táIogatás),
(5)A szociális célú túZifára való jogosultságnál előn}.t éh,eznek a szocjális igazgatitsról ós
szociális ellátásokról szóló lörl,ény szelinti:
a.) aktí\, korúak ell./ttására
b,) időskorúak járadókára
c.) adósságkeZelési tán]ogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési tiimogatásra, vagy
d.) -tekintet nélkül annak temészetbeni vagy pénzbeli fomában történő nyújtására
lakásfenntartási tánogatásra
jogosulrc\,
e.) HáZtattásoilént ]egalább 1 m', lcgfcljcbb 5 n1'túZifa bizlosítására kerülhet sor.
(6.)A tűzifa tánogatás iránti kórelmct Jcgkésóbb 2013, janLrár 3i-én 16.00.óráig beérkezőcn
ke11 elótcrjcszteni. A 1ratáridő cllnulasáása jogvcsZJő.
(7) A Képviseló-testület a tűZifa támogatással kapcsolatos hatásköIeit a lolgánnestelre
átrul.'ázza-

2.§
(1) E rendelct kihirdetésél kö\,elő napon lép haLályba. és 2013, nfucius 31-én hatályát veszti.
(2) A rendelct kihirdetéséIól ajegyző a helyben szokásos nlódorr gondoskodik.

Tóth Tibor sk.
Polgármester

tnlk€sné Csábi Ágne§ §k.
i€gvzó

l]gvcbek
Raikó Gábor: Elvi hozzájárulást szeretnék kérni, hogv 2013, jírnius 22-én a virágtrend Kft,
rendezvétlyt szervezlressen az iskolaudvaron, Ázér1 kcll tn most kénreln az clvi
hozzáiárulást, me akkor nlár most lehet válogatni a le]lépők köZött,
Bazan Tibor: Ugrálóvár lesz?
Raikó Gábor: En az esti rendezvényról tudok beszé]nj. ha ugyanúgy megkercsik az
enbeleket. óll milxinálisan tiimogatom, lrogy csináljuk,
Fercsik Tibor: Ha éjszakába nyúló, akl(or én ezl nom fogom tánogalni. Sajnns rossz
tapasztalatok voltak idén.
Raikó Gábor:01.00.órakor vége lenne a rendezvénynek. utána nem lesz bál.
Tótb Tihor| Aki eg)eteft azzlL. htgy legyen zenés rendez\,ény 2013. június 22-én éjjel
0 I "U,oráig. kezfeltcnissal ielczze:

A KépYjscló{estület 4 igen szavazattal. 2 tart<izkodással az alábbi hatálozalothoz7.a..
101/2012. (xII.1l.) §z. KóDviselő-tcstülcti határozat
Hévízgyörk Község Önkorniányzat Képvisclő-testiilctc úgy dölltöll. hogy a Virágtrend Kf1.
(2]92 ltévíZgyörk, Uttörő u.48, képviselctében l{ajkó Gábor ügyvezető) Iészéle e]vi
}rozzájár,ulásl ad 2013. június 22-ón ! Pctofl Salrdor A]lclarrus IslUlii lcflileté11 Zellés
rendezvény meglallásához, arlrclynck várható beí'eiezési időponlja hajnal 01.00
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Felelős: Tóth Tibor polgámestei
Lukesné csábi Agnes jegyző
I1ajdu Tündc ig,ea,

E3]!i!!t!li| azonial

Raikó Gábor: Éveken kercszJii] volt nónapi tinnepség, a tavaszköszöntől toljuk cl. A nőnapi
iinnepségcn kiöezetlen fórl]ak csinálnálrak D]úsol1 nőknek.
Kustra Hainalka isk.ig.| Mcgköszönöm a képvisclóklek, akik arra szavaztak. hogy az iskola
maradjon aZ öniormán_vzatná1 míiködésileg, mcrl úgy gondoLon, ncnr n,itrdegy, hogy a
tanlerüiet Dúködteti az iskoIát, vagv az önkom]ányzat, Aká nilyen bcruházásnál. i'elújításnál
a prioritás eg;, taiterületrél huszadrangít. mint aZ önkonniinvzatná], Könnyebb áüida]ni itt
hclyileg.
Tóth Tibor: a Iészvételt mcgköszönöm, aZ ülést bezárom,

_kmf-
Ha más l,tozzászóliás nincs.

(j.*,,
Tóth Tibor
Polgármester

'/._,-/,.< ),l _l / l_-l
Lukcsnó Csábi Agne§

jeg1iző

4_/

-- / -,*_>?fu(l. L
Ferc§ik Tibor
Jeg,vzőkőnyv hitele§ítő

,,,/ 
, /

Rá'ikó Cábhr
JegJ-'zőkönvYhite|esítő

t


