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JEGYZŐKÖNYV

KószültI A Hé\íZg),,örki Önkotmányzat KépviSelótestületének 2012, máius 29-én megtaúoll
rendeS nyíl1 ülésérő1 a llóvizg_vörki Múvelódósi lláZ háZasságkötii terem hivata]os
hc1l,iségéberr,

Jelen vannak: Tótlr 'Iibor polgárrnestel
Bazan Tibor
Fercsik Tibor
Ra.jkó Gábor
Dr, Sápi Attila
Szovics Mihál1,

Meí!hílott:
- a ielenléli íl, szerínt

I!!!LIü!!I Kijszötltöm a megje]entckct. lnegr]]a]]l1nln. hoBJ a7 ülis határUZalképes. n]i!el 7

lóből 6 1i' megjeient. Bobál lstván jelezte távolrnaradását, A mai iilés jegl,zőkörrl,v-
hitelesíli')jének iaVaslo1n IeIcsik Tibol és Szovics \4ihály képviselőket,
Isnerletem a llapil.endi pontokat:

NaDil.endi Dontok:
l,) Polgínnester tájékozt.rlója a kót iilés közijtl tö óntcklijl

2,) Hé!í7gyöú Kijzség Örrkormálr_,-zatának 20l 1,óvi költségvetési rendelcl nródosítása
(c jőirányZaünódosilás)

Elő8dó. Tóth Tibor polgármester

3.) IIóvizg},órk KöZség Ónkorrnányzatárrak 20l Lévi költség,"etési beszámolója
Előadó; Tóth Tibor pol8ámestcr

4,) 201l.évi belső eIlenijrzéslől tájókoáltó
üőldq Lükesnó Csábi 

^etlesjegyző
5') 20I2,évi ellenőízósi iitemteN módosítáSa

Előadó: ]-Ukcslré Csábi Ágnes jeg1 ző

6,) Előtcricsztós a 20l2/']3. tanévle vonatkozó oszláIyok inditásár/)l és lanitási időkeretróI
glőadói Kovácsné I'oldi Ildikó iskolaigazgató

],) l'előfi Sándor ÁIlaIános lsko]a alapító o]drat lllódosilása
Előadói Tólh Tibor polgárlnesteI

8.) Polgárnresteri Hivatal alapító okirat nródosítása
E}őadó. Tóth Tibor polgárnlester

9.) Napköziotthonos Óvoda alapitó okiíat módosítása
Elóadó; Tóth Tibor polgáínestcr

l0.) Ilóvizgyörk KöZSég Önkorrnányzata Kép,,iselő-testületének .,-/20l2,(V.30,)SZ, reodelete A
képViseló{estijlet és szervci Szervezeli és miiködé§i szablLllzaráról szóló ]0/'20ll,(VLl,) számú

rendelel nódosíltlsa
Előadói Tóth Tibor polgáincstcr



l 1,) Hévízgl,örk KöZség Önkoímányzata Képviselő_testiilelének
önkormánYZa1 vag}onáróI

llőjtlL! Tóth Tiboí polgánneslel

]2,) IIóvíZg),ük KözSég Ö|korl állyzata Képvjse]ő-testii]ctó|ck
szabá]},Sénési rendelkezések hatálycrn kívü1 helyezéséről

Eó,.]d!! Tóth Tibor polgámestcr

l3) Eel ebek

63

,.,/20l2,(V.]0,)sz. ícndclete AZ

,/20l2,(V,j0_)sZ. rendcl§tc A

Tóth Tibor: Javaslom.l]ogy az Eg,vebek c, napilcndi pontban tírgyaljük tl1eg a kijvetkezót:

It.) TÁlIoP-3.4.3- l 1/? Az l§kotai t€h€t§éggondozás című DtilYázat benYílitá§n
b.J N:rpköziotthon_os ovoda + 2 fó engedéIYezése
c.) Petóli sándor Altaláno§ J§ko|n + 2 íő engedéh,ezésc

A Képvisclő-testüle1 6 igen szavazatlal egylrangúlag elibgadja a módosított Dapilendi
pontokat,

'.) 
polgármc§tel táiékoztatóia a két ülé§ kiiziitt tiiíóntckrííl

Ttith Tibor: Á Vizikijzmű Klt-né], a Cavit-nái, és a Kistérségnél zárszámadá.sj ülések voltak.
Kistérsóg: az elmarad1 1ámogatást, 40MFtot az ö tományzatok meg 1bgják kapni.
]\{enctrcncl változlalásró1 tájékoztalás volt a kistóísógi ülésen, nag}, változás nincs, Az
országg;,űlósi képviseló irrclítván1,ozta, hog) kérjiink tájókozlatást. Anvák napi iiniepség Voh
és a Nyugdijasklub Népdalköre iinncpcltc a 20 éves évfordulóiát. A7 ünocpségeket Rajkó
Cábor OKt] elnök szervezte. és l]arrkó Nljklósné, kijszöniük nckik és a szeleplőlorek is.
Er,angélikus parókia ncllett nagFószt kijavítottuk zu elrongálódott .járdát, Pcdagógusnap
alka]rláva] köszöntön,l a pedagógusokat. ArtéZi kú1: solt változáson lncnt kcrcsztül.
leburkoltuk. tetó kefiilt ftrlqie. 3 kíltfej les7. A múh ü]ésen szó \'oLt erriil, öss7epct nem
határoztu k lneg.320elt-ot költötttink crrc, cz színfoltja lesz a ktjzségnek. A ga]ga-mentéLron

egyedülálló cz az afiézi kílt. a szolTszód tclepülés lakói is járnak ide vízért, Az összeg belelér
ugyán a polgáImestcíi keretbe. dc.jaIaslom. ezl aZ összegel aZ íltlid keretre számo]juk el.
Rlikó Gálror: Anl,ák napi nlűsolban segítők, közleműködók, szereplók részére
negkösziinöm a munkájukat, A Sakkcsapat aZ 5. hel,vet szelezle lneg a Diákolimpián,
Tóth Tibor: Megkclesett a sakkcsapat edzóje. kérte a tánogatásu (at en€ a ve|senyt,e.
Taval1, is szóp eredmén).t ófiek cl, Az egl,ebek-ben is el akartam ezt nondani. Az iskola
a]apítván!nak va lNl!t-ia, hosszú i(lől( ótir nem tudunk el]iez a pénzhez hozzájlllni, pedjg aZ

alapíh,ánv azéí alakult. hogy a hér,ízgyör,ki iskolás gl,ermekeknek az ér,dekeit képriselje, A
Icndez\,ények. bálok he\,ételeit összegyújtötték, l]ogy a g1,,erekekre lbrdítsuk, Az
alapítv.in},ná1 \,áltás \'olt. a megtámadotl ítéletet a bíIóság helyben lragyta, ennek e]lenére irz
alapítvány vezetóie nem tud a pénzhez 1rozzájutni, tánroga|ták volna a sakkcsapatot, Az
alapít\,ány vezctójénck ncm hailar'dól< íiladni a pénzl. Áz igazgatórrak.ielcztcnl. hogy a
lrolnapi napla cá lendczzók. Az alapítílk hibát kajvetlek e1. nem jelijltek ki másik aláú,ó
személ}t, Nag), a veszélye annak, hogy rz állam meg fogja szüntelii aZ alapitván}t. és a pénz
a7 állán]É s7áll
szovics MihálY: KöZcl cgy óve egyiitlnr|iködési megállapodást szelettem volna kötni aZ
alapítvánnyal. és ncnl vo]t. aki aláíria azt,
F€rcsik Tibor: Ncln vagyok tisztában az aIapít!ánnya], nem 1udok r,élemény fotmá]ni rója.
Szerehém kérni, hog}, a következó oKB ülésen a vezetők jőjjenek e], és magyaráz.7ák cl ezt a
lrell,zelet, és próbái juk mcgolclani,
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Tóth Tibor: AZ alapílók lélrelloztiik aZ alapíl\.án},t, aZ elnök 1enondot|. úi kuralórjumot
\,álaszloltak, Vaiami okrál fogva nem ismerlék el. visszahi\,ták a kurató um tagjait, ami
tön,énytelen volt. ezér1 ell1letltek a bílósághoz. aki megállapitotta. hog."- az alapítók lépósc
törvénytelen \'o]t, és a mostani ku1atólium a jogos ruiajcltlnos. AZ clnök Barna Szih,ia. AZ
alapítóknak az ő szenrél;,c ncn] tctszik. Barna Szilvia próbá]t lépéseket tenni, le\]elezett is.
ekior kapcsolódtunk be, a pónzhcz ncm fémek ho7zí, Javaslom az oKB elnökérrek. rőr,ic]
időn bclül hílja össze a bi7ottságot.

2.) IIóvízg\,örk Község ÖnkormáííZatának 2011.óvi költsógvctési rendelet módosítása

Tóth Tibor: ,{Z elmúlt évet nehéz kijrülfuén},ek között kezdtiik. A megszoiító
intéÁedéscknek meliötl az eredmén)e. Pénzügyi hclyzctünk nchóz voh, eliiirányzat-
módosításokra l olt szükség,
GólYáné Dudá§ trdit gazd,yez.: - .észlelesen ismerteli aZ előterics7tést.
Raikó Gábor: A P|B 11em !o11 halfuozalképes, cle a .jclcrrlévók 1negtárg),,altuk, A
népszeIútlen döí]tósck követkeZtében tüdlunk il)en köilségvetést prczentálli,
Tóth Tibor: Aki cg),ctórt a lendelet-te1\ czct citogidir\a\ cL. kez]ilturtjssal .iclezze,

A KÓ p] i§elíi-te§tüleí 6 igen sz Yazatta|, eg.íhangúl5g az alábbi rcndcletét alkotia:

Hévizgyörk Község Önkormányzat Képvisclő-testiilctónck

8/2012.(V.30.)sz. rendelete

a ]/20l l.(tl.t 2.) sz. és aZ az| módosító lll20l l (Ix.28) sZ , a 13/2011.(xl.30)§z. Az
önkormányzat 2011.óíi költsógYetéséről §zóló rcnd€let módosításáról

Ilélizglörk Önkonnárryzal Kép\iseiő-tcsliil.tc aZ A]laDrhazlctli5lól \Zoló több\Zin Dlódosított -
l992.évi XXXVlll.tv, 65, § a alePián t]g_u."clernbe véve ezen .jogszal]á ly. \,alamint aZ állanrháZaúá§
miikódósi rendjélól szóIó 292/2009,(XI1, I9,) Konn,rcndclelben loglaltakal a 3,/20] ].(I]L]2.)sz,
kijltségvetésircndcletétésaZaztnlódosilól1/2011.(lx,28)sz,,valan ni 13,/20] 1 , (Xi,3 0)tendeleté1 az
a]ábbiak szerinl m(idosítja:

1.§,

^ 
kö]tségvelési rendelet 3, §-ahelyébe a következő lép:

Az öukonnánvzat
i,) kiidási 1ői;s§zegét 595,873 e2er rt-ban
b.) bevételi főösszegét 595.{173 e7el. Ft-ban áIlapitja meg.

2.§.
A költségvctési lendelet 4,§, ( ]) bekezdés hel} ébe a kövctkcző lép:

KilzhatalDi éS intézné|r},i fiijködési be\él€lek: 37,287 ezcr F|
Önkornlán}zat0k saj.jtt()s liűkijdési be,,ételei: l48,.l73 e7er Ft
I'ánNgatások. tálnogatásórtókű bcvétcleki 129,117 ezer ll
Tánogatási kölosijnök \ iss7atéliilései 200 ezer Fl
\,íiiködósi cé]ú pe, áhétel áhln kivülről 560 ezer Ft
onkorDlányzatok saiáto s í'elh a] m ozás i bevéteie i 1 ,,169 ezcr Ft
Tánrollatás álékii felhalrnozási be,,ételek: 22.399 ez.ef Fí
F'elhalrnozási célú pórrzcszkóZáfvétel: 2,018 czcr Ft
Pótlzforgalon_nélkiili bevételek: 1J 1_555 ezel Ft
Hitelíélvétcl Allámhá7lrrlrjron kíviilről 

_ _ 122,795 ezet l.t
J,§.

A kóltsógvelési lendelet 5,§,( l) bekezdé§e hel}ébe a kö\,elkezij lép:
}'Iűködósi kiadások eliril.ányzata ijssze§.n I J08.0]7 ezer Ft
Ebből]
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- személ,vi.jcllegíi kiadások
, mLrnkaadókat tcrlrelő jálulékok
- dologi, ós egyéb fol}ó kiadások
- támogalás énókii műLödési kiadás
- lnúködési cólú pénzeszkijz átadás
- társadalom- és szoc. pol. .iuttatás

Áz önkormán"vzst felhálmozási kiadá§ai ö§§ze§en:
A iélújilási és íélhalnozási kiadásokbói:

a beruhá7ások clőil.ilr}Záta
- fe]úti itások elijirányzata

fu lhi ll,^,,á.i .clll péll,,<./kJ/ "l:IJ:l.

^ 
kópViselij_testülc1 aZ önkor]nán}7at:

állalános taftalókál
_ céltartalóká1

kijl!én_\, bcvállás előiúnyzatát
Egl,ób rövid lej. múk. hitc] tótlcsztós előiíín),zilát

ben határozza meg.
4.§

(1) J,z a rcrrdetet a kihirdetéS napján lép hatá]!ba.
(2) 

^ 
fcndelet kihirdetósóről ajeg}ző gondoskodik,

Tóth Tibor sk,
Polgármcster

] 39.736 czer ]ri
3 8,77,1 czeí l'1

106,67j ezer Ft
3,5 55 czc. llt
1,475 ezel Ft

17,824 ezer Ft

21.269 c.lcr Ft

22.664 e7er Fí

1,60s e7er Ft

-------- ezcr It
89.384 ezel Ft

41,303 czer |t
132.880 ezer Fi-

Lukcsné Csitl]i Agnes sk.
Jegyző

3.) HévíZg}iirk Köz§éE ÖnkormIínvz{tának 20l1.óvi kőltségvetési beszámolóia

Tóth 'tibor| Takarékosal dolgoztunl(. me8szo tások loltak. Most 8M|t körüli
pénzmaladván)tnk van. Az cg;.cbck-bcn is s7ó lesz, aZ eh,ont kedveznén),ekbő] valamennyil
ennck a neglakárításnak a tcrhóte a kö7a]kalmazotta]<ná1 is ludulrl{ eszkijzöLni. vaniak
köte]c7ettségeiik is, pl, fútóskorszcrüsítós öncreje, Pónzt is ke11 ta alékolnunk. hogy a
köt\,ényDck a töliesztórészlcteit a következó ér,ekben is tudiuk viSszatölleszteili.
cólYáné Dudás Edit gazd,\,e7,: _ részletesen isme eti az elótcrjcsztést.
Bazrn 'I'ibor: Öriilök, hogy a testii]et kiivelkezeles, n]ost is .Zt a következetességet l1iton a
ziirszámadásban is. Á leglbntosabb fe]adat a 201,l-tól nagy összcgú kötvén,u-r,isszar,ásárlás.
Ternlészctcsen a kijzalka]na7ottaknak. ha valanlenn},i összcgbcn hoZZá tttclunk járulni a
napjaik.iobbításához. én eg,,-ctérLek vele. de azt lnondolll" hog},amíg nen1 tö],lénik vagy a
telkekkel. vag!, érlékesitenclij te]keinkkel, azt ]átom, ha nel]l tudunk több be\,éteihez jutDi.
akkol kiadásainl€t keli csiikkenteni, A ]eglirltosabb 1'eladata a tcstiilenek a 201,1-tő1 a
köt\,én}, \,iss7al,ásallás fedeZete.
'I'óth Tibor: Aki eg,vetért a rendelel-tervezet eLlbgadásár,al, kézfcltartással j elezze.

Á Képviselő_testüIcí 6 igcn szrváZattal, cgyhangítlag az a|ábbi rendelctóí álkolja:

Hóvizgyörk Kt zségÖnkormányzai Képvi§elő{estülctónek
9/2012. (V.30,) számú

zórszdmadúsi rendeIeíe
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrchajtásáról

l]évizg!örk Kiizség Önkornránlzot Kép\ isel,;tcstü|cte rZ Al]imhá7tirításróI szóló -
többször n,iódosilott _ l992. óvi XXXVlll. tön,én1, 82. §-a alapján - figyelernbe vévc ezen
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jogszabál1,. va]amint az ÁllamháZtaitás működési lendjérijl szóló 29212009. (xl, ]9,)
Kormán"vrendeletben mcghatározottakat - a 201]. é!i kii]tségvetési gazdálkodásár(ll szóLó
beszánolóró1, a zárszlrmadásról az alábbi lendeletet alkolja.

A rendel€t hatálya
]. § A rendelet hatál,va kiterjed aZ Önlo1miin_,,Zat1.a. a Polgánnesteri Hi\,alalra" valamint aZ
ijnkonnányzat köItsógvetési sZerveile.

Az önkormányzat és költségvetési szervci 201l. éyi köItségvetósónek
teljesíté§e

2, § AZ iinkomlál},Zal a 201 1 . é\ i teljesített költségvetési
a) kiadási fóösszegét 492,0]7 ezel ibrintban.
b) bevétcli fóösszegét . 589,5 l 0 ezer ibdntban ál]apít ja nrcg.

I. ,\ költségvetési bevételek

3, § (1) Az öDkonDányzat (összevont) 201]. é\,i telicsítctt - továbbá eredeti" ]nódosítolt
előiránl.zat szerinti - kijltségvelési bevéleleinek ld,rásonkónti, illene míiködési és
felha]mozási cél szel,inli rész]elezését az 1. szállú nellék]et 1aíelmazza.

(]) 
^Z 

fukomlán),Zal köllség\etési szerveinek a 201], ér,i teliesítctt. to\,ábbá eredeli.
nódosított clőiránJzat szerinli - költségvetési bevételei1 forásonkénti részlctczósben - cínl és
s7akleladabk szcrint - aZ 5. szán]i] nellék]et. csak feladatontr ént ir ]- sz. melléLleL
tartalíiazza-

1I. A költségvetési kiadások
,:l, § (i) ,\z önkormárlyzat tc]jcsitctt - továbbá eredeli. illctvc nlódositott e]óiráu zr] sZ§I inlj -

nliiködési, fenntarl/rsi kiadási clóirányzatait a Képvise]ii-testülct a kövctkczők sze nt l,ng}lja

.ióvá:
eFt

- N4íiködésikiac]ásokelijillü}ZatleljesíléSe összesei: 468,0j1
- |bbő1:

- személyi .|ellegíi kiadások: 138,103
- mLrrrkaadókat tcrhclii járulékok ]6,913
- dologijellegű kiaciások: 96,678
- pénzeszkóZ ála(lás. eg}éb lánogalás] 22-14a
- kölcsönók n)irjtása, löIl,, linaiszírozás kiad,, I'74-19'7

(2) A képviselólestii]et aZ iinkormányzal kijhséglelési szervei" valamint az alcínek 1eljesítell
- továbbá aZ ercdeti. és a ma)dosított eliiirányzat szelinti - núködósi kiadásait kierrrelt
előii,ányzatolrtr énl a,1, száinú melléklel szerint }ragl,jajór,á.
(3,)A kópviselő-teslülel aZ önkomlán),Zat összes kiadását kienle]t eliiilányzatonkénl a 2. sZ.
rne)Iéklct szednt fogadja el,

5, § (1) AZ önlornányzat teliesitett 1'elhá]ntozási kiadásai ijsszesen 24.006 czer forirrt,
A íilújítási és 1illralmozási kiacilrsokbti] :

- a berLrházások clóilányzat teljesítése:
- a í'elúiítások clőirányzat teljesítése:

22.2'11. czcr forinl.
- ezcl folint.
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- aZ cg.véb felhalmozási célúL kiadások,
tánlogatások előirál),Zal 1eljesílése ].735 ezer forint,

(2) AZ önkormány7at költségletési szervei, valaminl a szakfeladatok teljesílelt - továbbá
eredcti, és ilódosított cLőir.inyzat szerinti - feihalmozási kiadásait a 6, szánlú nelléklct
laita]mMZa.

6,§ AZ ön],ionniin)zat tijbbé\,es kjhatással járó íe]aclatainak teljesítésé1 é\,es bontásban a 9,
szánrú mclléklet nrulatja be,

lII. Költségvetési kiadások és bevételek
7.§ (1) Az önkonlánvza| leljesíletl költség\etését feladirtonként a 3. szánú nellék]e1
laúal:]]'.razza-
(2) Az ör'kor nán_vzati 1rivata1 é\,közberr le1 nen hasznáh tiltaléka összcsctl: 89.38,1 ezer
íbrint.Az állalános tafialók év közben fclhasz,tálásra kefüh. 

^ 
lejlesztési có]taftalék 89.384,-

eit- elóirán),Zattal Záú dccenbel 31-én.

lv. A költségr,€tósi lótszámker€t
8.§ (1) A képviselő-testület aZ tjnkornlánvzat 2011, évi létszámkcrctét átiirgos statisztikai
.i",,r-nli letszrrn - j l to-l.err llagrjrjóra,

(2) Az önkor.nánl,zat köllségletési szeNei, lala1nint a szaklé]adatok át]agos statiszlikai
állonánl,i iótszámát a kép\ i selő-estülel a 3. sziimú nrelléklel szerinl hag}iaióvl,.

V, A pénzmaradvány alakulása, önkol]nányzat móflege

9,§ (1) Az önkormány-Zat 20l]_ éYi gazdálkodása solá11 keletkezett. hatályos jogszabáIvok
szcrint felü]vizsgá]t hel),esbített pénzma],advanya: 97.,172, eFl-ban kelű] .iírváhag},ású, A
költSégvetési pénznraradr,ány 98,394 eFt.

(2) A jóvílrag)ott költségvelési pénzmaradvíu1, 2012. óvi fclhasználása: A kép\iselő{esliilet
a költségvetési pét,znaradl,ánlból 89,812 elt céltadalókot képez a kötvéiy lissza\ásárlás
l'edezetórc, 8.582 ell-ot áhalános tafialókba lrcl},eZ,
(3) AZ önlrolmán}Zat pénzmaradványát a 7. sz.imú nlcllóklet ta aln]azza.

10.§,A Képviselő-testület 20l1,é!i nérlegét jóváhagyja, a lnéIleg-fóösszege1 1,03j,,151eFt-
ban állapitja 1neg. a vagyoitr imutalással a]átámaszlva. (8. sz, nielléklet: N,Iérleg .10,sZ,
nelléklet: V agyorrkimutatá s )

záró rendelkezések
19, § (1) E7 a rcndclct a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A lelldelet kjhir.lctóséről a jeg_vző gondoskodik,

Lukesné C§ábi,{gn€§ §k.
Jeg!Ző

Tóth Tibor §k.
POlgármcstcr

,1.) 2011.óvi b€lsó 9llenőrzé§ró| táiékoztak
Lukc§nó Csábi A!:ne§: - ismeíeti aZ e]őlerjeszlést.-
'l]óth Tibor: Aki egyetéft aZ e]őteljeszlés elibgadásá\,al. kéZ1;llarlással j e Lezzc.

A Képviselő-testiilet 6 igen szavazaltal. egJ,hangíllag aZ aláb]ri határozat)tllo77a.
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3ó/2012. (v.29.) sz. KéDviselő-testülcti határozat
Hér,ízg,vör,k Község Önkormán} Zatának Kép\ise]ő-testülete mcgtárg},alta és elfogadia a 201],
éri bc1.o cllc.trrrze.rol :zulo tajek.rztalot,
I'elclős: Tóth l'ibor polgánnester

LLlkesnó Csábi Agnes iegyző
Cóll,áné Dudás lJdit gazd,l,ez,

}latáridő: azonnal

5) 2012.óvi e|l€nőyé§i ütemten, módo§ítá§a
Lukcsnó Csábi Agne§: - isnlcrtcti az clótcrjcsztésl.-
Tóth Tibor: Aki eg_v-etért irz eliilerjesztés e]ibgadásá\,al, kéZl'e]tartással .iclcZZe.

A Képvisc]ó-tesiiilet 6 igen sza\azalla], eg)hJnglLlíE rZ 3]ábhi h.ltilR,zatnt lrozzaI
37l2012. (V.29.) sz. l(épviseló-testületi határozat
Hél,ízg_viirk Község Öilornányzatálak Képviseló-testülete megtárgyalta ós elfogadja a 20l2,
é\,i be]sij el]cnőrzési ülenterv módositását. Az er2ki):gu:dúlkodúsí ;/iiyamatok és tnérleg
dlal.inasztás leltórral ellelőrz,ós helyett. aZ ónkamlán)).aL él inléz]néfuei ,zót111,iteli
szabólyzcttuinak cllenőr:é,\ét yége7.né e] a \rincent Áuditor kft.

§9!§,Ió!: Tóth Tibor po]gárnlester
Lukesné Csábi Agnes.|eg,vzii
Cólylrné Dudils Edit gazd,vez.

Határidő: B.,onnál

6.) Előteriesztós a 2012/13. tanó!r€ \,onatkozó o§7tálYok indítá§áró| é§ tlnítási időkclelről
Tóth l'ibor: Különös 1lgyelemmel 1fug},altuk mirrdig czt a napilcndi pontot, aZ ölrtorfuán)Zat
kézbe szcrette lolna laflani aZ osztál"\1éts7án-kereteket.
Luke§né Csábi Agnc§: ,i\Z igazgató elküldte clóte!,jes7íésót. crróI bcs7éltünk a Pl,]B iilésen iS,
Két dologról ke11 dönteni a testületnek. Dcc.3l-ig a tcstülct a fcnntartó, a kö7oktatísi t\,,
előíria, hogy a 1'enntaltó dönl a kövctkcző tané\ben aZ indítható osztályok számáról és atól.
ha l,alarlcl1,,ik osztályban a max.lótszámtól cltérés \ an, ezt engedélvezheli a lestület. valamint
a közokt.tv-ben elóírt órakereteD bclüI még plüsz órakeretel engedélyez a testülct. cz is a
linntaíó joga, Lt&esné Csábi Ágnes ismerteíi dz elijlerjesztésl.-
Kustra Hainalka ilj igazgató: Az clső élíill,",anon a malemalika, o]vasás. írást trrdnánk
csoportbontásban is oktatni. e e kórtünk plusz 6 órál. és nlivel az s.osztá]yban az angol n,vclv
n1e]]ett ncm indul német oktatás, c7ért ott csoporlol 1uüuk bontaii. arra kéfiünk még 3 órát.
Ezért van a-F 9 órávai több a kórclcnlbcn.
Raikó Gábor: Pi-]B iilésen tárgyaltuk, Tara1}, is vol1 kompronisszunr az ólakcrct
tárgyalásnál. A PEI] üléscn aZ hangzoft el. hog},tánogassuk aZ iskolát. hisz ez az ór,akcrct az
ölrkormálvzat köitségvctósóből kell kigazdálkodni. Nlivel ez az órakelet maradiaDuár 1-jétól
is. és akkor tnáI I]cm a mi költsógvctésünket 1bgja terhelni. hirnem a fenntartóét. Az a javaslat
hangzoli el. hogy 22 órán fclül ]-6 órát adjunk. Ez lsoeFt-tal terhelné meg a költségvetést
szeptembeftől dcc.31-ig.
Ferc§ik Tibor: Nem megoldhar<i, hogy az első osztál,v két csopoíban kezdje az ér,et. és a
lnásodik osztá],v kerüljön össZevonásra?
Kustra Hainalka új igazgató: Valóban jó 1eme, ha az első osztál!,ban ké1 osztá]}t tudnánk
indítani. de eric tanítónk njncs, ill, a második osztályl nem lehet lör,vényileg iisszcruntli.
A bizottsági ü]óscn is az hang7ott cl, ha nern kapjuk rneg a 9. hmeln csak 6 órát. akko1 az
első oszlltl),ban az clső fólér,bcn csak a 3 nagyaí bonüul! niásodik lélér,bcn pcdjg a
1natematikát.
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szovics MihálY: Nem kcllcnc azzal spórolni, főként, ha ncm mi 1cszünt a fenntartók.
Bazan Tibor: Akkor .i,heti két óla lcnne foglalkozva az elsős g,verckektriel,
Fercsik Tibor: Neü tijbb óráia lesz a gyer.eknek, hancm cg},szerrc kevesebb lélszánrmal
l'oglaikozik a tanár, a 1anáInak képződik plusz órája abból. hog! cgy másik csoporttal
foglalkozik ut.fua,
lrazan Tibor: l,eszrek az elsősaik 27-en, ha nregfelezzük. a pedagógusnirk c7 máIis heti kél
óráva1 tiibbet jclent. |ne kei1 a pérrz. Nen1 tudom. milyen állásponton ]eg},el(. nlcrt aZ deriil
ki. hogy az clsős gyermekek azokban a tantárgyakban nenr plusz két órában tanulják a
lanlárg),akat, hancnl csoportbontVa.
Tóth Tibor: Aki egyetét Rajkó Gábor javaslatával, hogl,az órakeretel felül hetente nég 28
ór,át errgedélvczzülk a Petófi Sáldol Altalános Iskoia rószére. kézfeltafiással j elezze.

Á Képl,iselő-lestúlet ) igcn szaldzattcll, 2 nem szoldzattal, 2 tartózkodLi.9sal nem filgttt a el
R 0 í kó G á b ol j ú|,Ll s l Lt í Cií _

Tílth Tibor: Aki egyetérl aZ credeti eliiler|esztés elfogadásával, k ózfcllarlással j eiezze.

A Képvise ló-te Stiilet ,1 igen szavazathl. 2 ta ózkotlássai az alíűbl hi]űlozatot hozza:
.38/2012. (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

l, / Hévízg!,örk Község Önkornányzat KcP\ i\cln iesnllctc a Pctofi sándor Alliljllos ]sko]ában a
20 ] 211j, tanévben inditható osztál!,okról szóló előte{eszlést tudonláslL] \es7i.

A kópviselő-lestülel a 20l2/l3_as 1anévtől engedól}czi iZ alábbi oszlál],ok ml\imatlis létszámtó]

i, osztál},: vállrató léts7áln: 27 fó, s7álnitotí ]étszlln1: 29 fó, Képliselő-iestüIet.engedél),c alaPifu|
+ 20 ya.

5, os/tályi várlrató létszám: 28 íő. számítotl létszíln: 32 ii', Kt, F,ngedéIye alapján; + 20 %,
6, osztál): várhrttó létszltmi j0 fó, szánílotl lótszáln: 34 fő. Kr.engcdól,vc alapiárl: ,1 20 %.
7, osztál),: váíhaló lélszám: 30 lő. szánított létszámj ]j fó, Kt,engedélye alapiáni + 20 %,

2./ Engedél}ezett tanuk]csoport szánla: l ] + 2 napkö7i = 13 osztá]],

3../ Ilévízg;örk Kilzség Önko|Irlányzat Képvisclő tostüiete útg} dóntött. ho8} a Kt. 52. § (7) és a Kt,
52,§ (l]) c,) értclmébcn és aZ aiább i§Isorolt célok óídekében aZ ólákerelen leliil heteDte még j1
órát cllgcdól},ez a Petófi sándor Altalános Iskola részérc:

- sni,s laoü]ók fej]eszlósc a noílnatíva Dleglelelés alapján.
- d/ olldla\ ./'j r orra'a rlrl m.v,:rze.c
- áZ oíszágos komPelencialnórós crcdményes teljesitése.
- a n,"''olcadik évio]yamon a sikeres 1{)!ábbtalNr]ás ]elrelőségénck biztositása,

Fclelíis: 'fóth ']ibor polgá l]estc1,
Lrrkesné Csábi Agrrcs.jcgl,ző
Kovácsné Toldi Jldikó igazgató

IIatáridő: azonnal

?.) Petőfi sándor 4ltalános Iskola daDító okirat módo§itá§a
LuBesné c§ábi Agncs: A 3 aiapitó okiratot ill. SZmsZ-l azért ke]l módosilani, ln(rrt váItozott
aZ 

^llamháZtartási 
Tv. jan.l-től, aZ önlionnányzat gazdálkodására ú.j szabályok vonatkoznak,

a kijltségvctósi szenlekel el kell kiilöniteni. mindegyiknek külön adószátnot, stb. kellctt
lélrehozni. AZ iskola és óvoda alapitó okiratában változott a hclyraizi szárl ós alaptcriilct.
Javasolunk beleven]i az iskola alapíló okiratába eg], lnondatot. : Az iskolai bojratkozás elótt
az igazgató köteles beszerezni a lenntartó ílásbcIi hozzájárul/rsát l nem hévizgl,örki lakóhcll,ii
gyermekek esetében, Javaslom elfogadásla.
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szoYic§ Milrály: 
^mikol 

tírgt,altuk aZ alapitó okiratot, én többször nondtan, r,egl,ük bele az
iskolában is ezt.
Ttííh 'Iibor: Aki egletérl aZ előterjesztés ellogadásával. kézfelta]lással j c]ez7e,

A Képviselij{cstülct 6 igen szavazattal, cg_vhangúlag az alábbi határozalot hoz7a,.
39/2012, (V.29.) s2. KéDvi§elő-testületi határoznt
Hévizgl,örk Község Önkornál}Zat kópviselo-tesriiletc lz Önkorman) zat kültseg\ etesi szen e. Petőfi
Sándol Altaliinos_Iskola 

^lapító 
okiratát az alábbiak szcrint nlódosílja:

A Petőfi Sándor AIlálános lskolá Alapiló okiratának alábbi pontjai módosulnak;
Az l pont aZ alábbi módosiiásokkal egéSzült ki:
AdóSZám: l5,1,]l l520-2- l]
s,ar:.zrikr .z,rrn]. e |51 l|'20-8<:n-t2:-|,
Bankszámla száma: ]200l 008-00l 329l6_0010000l

6. A7 isko]ai lreimtkozás előtl aZ iskolaigaz gató kötc]cs beszerezni a fenntaftó irásbc]i lrozzájánllását a

n€m hé\,izg)ölti ]akóhclyii gy§rnlekek esetében,

A 8.1, pontnál a szakl'eladatok aZ alábbi két szakleladállal egésziil }ii:

tij5ol lÁl.al rto, skulai Lall,1ó.l.,bdi llc\clé,
8559l5 Saiátos nevelési igényíi tanulók á]talános iskolei tanulószobai llcvclésc

A 9. pont az alábbiak szelint módosu1:
9. A kőltsógvetési §zert vez€tiijóneli, vczctő testül€tén€k kinevezé§i r€ndjc: A kijltség\,eté5i sze|L

ve7etőjét/ i8a7gatóiát l]évízgyörk Kiizség Önkornláll),Zaí Kópvisclő-testiilete a kőZalkalmazottak
jogálIásáól szi)tí) ]992, éri XXXII. törvény és az ]99].éYi LXXIX, törvén),ben foglaltak
a]apián, nyih,ános pál},á7at útján. hatálozolt időrc 5 ér,rc bizza nreg/nelezi ki,

Kikeriiltck aZ Alapító okiratból az alábbi pontok:
10,1, Vezelő nev€
10,2, McgbíZás/ kinevezés időpontja
t0.3, MegbíZás,/ kineve7és idótartama
]0 4 HNtálo7a1 ,t7ánü

A ]4, ponl _.,.llíbLl ak -/elinl l-jco.,,ll:
l:l. Feladatel|átást §zolgliló vagyon:A l,aglon tulaidonosa Hé\,ízg},örk KöZség onkonn3n\Z]tn

4l'lpt(rükr (n,

2l92 llévízg,vörk_ Ady
Endre Utca ] .13.

795/5 HTtsZ

A leIadatok cllátásához rendelkezésle álInak áz iskolltban leltár s7erint ll}iI\,ánlarlott 1álc! i

eszköZijk. Az i§kola a rendelkezésre ál]ó \a3} ontltlg} a ket nevelő és oklató íéladalainak
e]látásához sZabadon. tóIítósmcnteselt használhatja,

Technikai módosílásként aZ alábbi ponlok sors7ánla váltoZolt:
ll-esvákozott 10 rc,l:-es ]]r,e. l]-as 12rc.]4-es ]_]-ra. ]s-ijs
l7,es 16-1a, l8-as l7-re, l9-es l8 ra,

Felclős: Tóth Tibor polgámester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Vizemé Mátyás Klára pü,ea,

llatáridő: azonnai

l1-rc, ]6-,\ ]5_1e,

Helylajzi §Zám Becsült érték

]00.000,000,_ Ft5,170 m2
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8.) Poleármestcri Hivatal alaDító okirst módo§ítása
Tóth Tibor; Aki egyctófi az c]ótcrjcsíés eIfogadásával. kézlélta ássaljelezze,

A Kép\iselő-testület 6 igen szavazattal. egyhangíllag az alábbi hatá|ozatothoz]za|
,10/20l2. (v.29.) §z. KóDvi§clő-te§tületi határozat
Ilóvízgl,i]rk Község i)nkormán}7at kép,!ise]U1<.1tilctc az Öllkormán) zat kcilLsig\ clcsi szcrve:
Hévizgyörk Kirlség Önkornrán),Zat Polgánncstcri Hi!atala Alapító okiratatt az aIábbiak s7erint
llódositja:
A IIévizgyörk Kijzsés Önkonnán,vztt Polgármcsteli Hi\,elala Alapitó ()kiratának alábbi pontjai
nlódosulnak:

^Z 
1 ponl iZ aIábbi nródosításokkal egósziilt ki:

Brnkszám|a §záma| ]2001008-013:]2I0:-00 l0000l

A 7, Pont ki]vetke7őre Válto7ott:
SZakí'cladalai:

5629 1 7 Níunkahelyi étkeztetés
562920 i,gyób vcndóglátás
682002 Nenr lakóingatlan bérbeedáSa iizemeltelése
8,11 l]3 Adó. illclók kiszabása. beszedése. adócllcnőrzós
li,l l i ].l olszággvú]ési képviseIő \álasztáSokhoZ kapcsoIód(t tevékenl,ségek
841 11s Ónkolmányzati kópviselő-!áIasZlásokhoZkapcsolódó 1cvókcn},ségck
8.1]]16országos.telepii]ési és tefileti kiscbbségi önkorlnán}7ati választáshoz klpcsolódi)
tcvókenységek
tt4l l l7 Euxipai pallamenli képViscló \,álasíáshoz kapcsoli)dó le!éken),sógek
8,1] l ] 8 országos és hell,i nópszavazirshoz kapcsolódó tcvókcn!sógck
lt.]i ] ] 26 Önkorm/ül}zaiok és 1átsulások iga7gatilsi te\ éken}sége
882l l l Aktí\koúakellálása
8821 12 idóskoruak Járadéki
1182l Ij l akásl'enntaíási tánogatáS normatív alapon
882l 1.1 Helr-,i rcndszcrcs lakást'enntallási ánolatás
{ttl2l 15 Apolási dij áIan},ijogon
882l ]6 Apolási dii lnóiiáll),ossági alapon
882] 17 Rend§zeles É!}eímekvédclmi pénzbeli ellárás
882l ]8 Kiegészitő g),ennekvédelmi támogatás
8821 19 ovodááatási támogxlás
882l2l Hel}i eseli lakáslcnntaftási támogatás
882 125 MoZgáSkor]átozoftak közlekedési tánogarása
882l29 Egyéb intkonnán}Zati cscti pénzbeli ellátások
88]'0 Ado..;rkc/.Ii ,i .zn1,1rl, t:r.

882202 Ki]zgy(igyellálás
88220_'] KőZiemctós
8íj992 l Szociá]iS étkezteté§
880q io C\ <l,-ekla,ri.J1- mc;cl,.lc;e,, c.<

A 9, pont aZ elábbiak sze nt módosul:
9- A .iegyzó kincvczésének rencüe: a képviscló-testiilet páIyáZat alapján a jogszabályban

megá íIap ított képes ítés i követe] nlé n} eknek mcgl'ele lii j egy zőt n el ez ki, A kincvczós határozat]an idófe
szól.
Héviz8yörk Kózsóg Önkormárryzat KépViselő{estiilete pá]!á7at alapján kine\ezett. fóálIású, leljes
nlunkaidiiben foglalko7tatott jeg}Ző\el biztosítja a tijr!én}i elóírásoknak mcglclclő hivata]i
miiködtetést. fcnnlanást,
A közszolqálati tisáviselökLő] szóló 20l l, évi CXC]X,1ijrvény alapján:
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2,í7. § (l) Jegyzövé, körjegyzóvé, megyei jogú város kcrülcti lilatalvcz§tőjóvó. aljeg}Zővé (a

továbbiakban eg},ütt: j e8} zi!) nZ nevezhető ki, aki
a) igazgatásszen ezőj vag_v" állam- és jogtlldomán),i doktori képcsílésseI vagy okle,veles

közigazgalási nleneLIzsel szakképesítésscI, ós a (,1) beke7déSben mcghatálozott esctct kivó\,c jogi
vagy közigazgatási szakvizsgár,a1, Vagy az O§Zágos Közigazgarási Vizsgabizotiság (a továbbiakban:
óK\i) e]llöksógc által a lcl_ics kőócn köZi8azgatásijeIlegi]nek minirsite11 1udománYos t'oko7at a]apián
adotl nrentesítés5e1 rendelkezik. és

b) lc8alább kélé\,i köZigalgaiási gJ,akorlatot 57er7et1

10 ponr á ki],!etkezóképpen nlódosUl1:
l0. A gazdasági vezető kinevezé§én€k rendjc: a kőltsógvclósi szcn'gazdasági vczctijjónck
mcgbilása. íellllentése- dijazás/ülaL nlegálIapilása a7 irán}ító S7erv ve7etijiiének hatásköre, Inelyet az
l990, évi l-XV, Tv, 35, § (2) bekezdésélren loglaltak figyclcnbcvólclóvcL a kőltsógvctósi szcn
.!'czcliijéle átl1lh1l7,

1 ], pont az alábbiak s7eliDt nlódosull:
11. Foglálkoztntottjaira vonaíkozó fbgIálkoZíatá§i jogvis7ony (ok) megie|ö|é§e:
Fogla koztatottjainak jogvis2onya alapesetben köztisztvisejó, rnelYekre a közszo]gálati tis2tviselőkről

5zó|ó 2011. éVi cxclX törVény a2 ]rányadó. Egyes fo8lalkoztatottja]nak a jogviszonya munkaVállaló,

rnelyekre néZVe a Munka TörVénykönyvéről s2óló 1992. éVi XXll. törVény aZ irányadó, E8yéb

fog alkoztatásra irányuló jogviszonyra a Pol8ári Törvénykönyvről szó|ó 1959. éVi, lV, iörvény {pl.

megbízási jo8viszony) az irányadó,

A polgármesteri hivatal köztisztviselői, a hivatalsegéd és a gaZdasági Vezető tekintetében a
rnunkáltatóijogkö,t a jegyző gyakorolja, A tóbbi polgármesteri hivaial a]kalmazá5ában álló e8yéb a

Munka TórVénykönyve alapján fo8lalkoztaiott, Va amint Megbí2ási szer2ődésseI foglalkoztatott ( Ptk

alapján) munkaVállalók tekintetében a rnunkáltatóijo8kört a polgármester gyakorolja.

A ] 4-es pont ped ig a kö\ etkezők szcrint váho7otl:
14. A feladat ellátását szolgáló vagyon:

A költségvetési szerV működé5ét szo]gáló Vagyon tulajdonosa: HéVíz8y6rk Község Önkormányzata, a

Vagvon feletti rendelkezési iog a iulajdono5t illeti meg.

Fclad

[ ,,\. kolí"ae*tt

Es]s4qnc{c.i

A feladátok ellátá5ához rendelkezésre á llnak a H]Vatalban leltár szerint nyi|Vántartott tárgyi eszközök

l.elcló§| Tóth Tibor polgár]nestcl
T,rrkcsló Csábi Agncs.jeglzii
Vi7c[nó Mátyás Klára pü,ea.

!4j!!!§: azomal

9.) Napköziottbonos óvoda alrDító okirat módosítása
Tóth Tibor: 

^.ki 
egyetért aZ elótcricsztés ellbgadásáva|, kózfcltanással jelezze,

A Képviselő{eslület 6 igen szaYazatta]. eg},hangillag a7 alábbi határo7,atot hozza:
,ll12012. (V.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
l{él izgyörk Kiizség ()nkormányzát képviScló teiliiltt< cZ l")nk(,lLnin,\ Zat l(dll\ó3\ cti.i szcrvc:
Napköziottholros ovoda Alapitó okiratllt aZ alábbiak s7elint módosítia:
A Napköziotthonos o!oda Alapító Okiratfuak alábbi pontjai nllidosuInak:

ísógvctósi §zcrI

.in".t"rirri""t"l

Helyrajzi §7ám Alapt€rül€t 0n') |tcc§iilt éííék

] l2] 1 90] ]6.708 cFt
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^z 
1 pont aZ alábbi módositáso]d(al egés7ii]t ki;
AdószámaI ló793.10.1,2-13
statisztikai §zámjele: 16793,+0.1-85 ] 0-322-] 3

BaDk§zámlr száma: l2001008_0l3].l]l0_00l00005

A 9, pont a7 alábbiak szeíiltl módosul:
9.A köllsógvetési §7er!, vezetőjének, vezető te§tü|etének kinevezési rendjei A kőllségvelési szen
!ezetőiét/ ]3azgató_iát HéYizg},ijrk KöZség Önkormxn}Zat kép\jselorc\lúlelc, .t kijzalkalIna7ottak
jogállásáról Szóló 1992, óvi XXX L törvé!,v és - a7 ]993, évi l.Xxlx. iónón},ben lo!]laltak alapján-
nyilvánoS pál}ázat útján. hatálozott idilre 5 évle bizza meg/nevezi ki,

Kikcriiltck aZ Alapitó ()kiratból az alábbi ponlok:
10,1, Vezetil neve
l]' \íc!bj,,a. ki .t<z<. iCopo,,1,r

10.3, Megbizás 1 kilevezés időtanafi a
] 0.,l, ]laiá.o7rt §7.inra

],í, F€lad:rte||átíst§7ol
kts.vetó§i §zerv cílne
Hélizgyórk

tulaidonosá IIévi rk Kö7sé ónkornlrjn

5976 m ]60,000, czcr I't
\róröyna

A í'cladatok elIátásáho7 rendelkezésre állnak az óVodában leltár szedlrt n] ih ánlertol1 tár$ i eszkijzijk,
AZ ó\,oda a íendelkezésre álló \agyolrláJgyakat a nevelő és oktaró ta]adatainak ellátásához
íórítósnrentesen és s7abadon has7nálhatja. A vrtg)on kczclésóérl aZ i éZnényvezető lelel,

A l 5 , pont a következők szer iltt nródosul :

]5 vagyon fclctti rcídclkczósi jog| A költségvetési szerl lagyona feletti ren delkezési jogot
Hév ízgyörk Kózsóg Örrkormán!,zat Kópvise]ő-testülete g},akoroIj:l,

Techllikai módosíláskénl az aIábbi ponlok sorszálna vállozolt:
11-es váliozott ]0,re,]2-es ]],re, l3-as i2-íc, ]4-es 13-ra, 15-ös ],1,rc. 16-os 15-rc.
l7-es 16 fa, 18-es 17_rc. 19 cs 18-ra.

Fclclős: Tóth Tibor polgármestel
Lukesné Csábi Agnes jegyző
vizelné \4át)ás K]ára pü,ei.

E3!!!i!!ó: azonna]

l0.) HévízgYöIk Közsóg Önkormánvzata KéDvis€ló-lcstiileíónck .../2012.(V.30.)sz. rendcl€te A
kéDviselő-tcstület és §z€t,t,€i szeryezeti ós nrűködési szabálvzatáról szóló 10/2011.í!'I.1.) szánrú
rcnd(]let lilódo§itás:r
Tí}th Tibor: Aki egyetélt a tervezet elfogadásár,al. kézíbltartiissal j eiezze.

A Képviseló-testiiiet 6 igen szavazattal. cgyhalgúlag az alábbi rendeletét alkotjaI

Hévízg,ötk község Öhkolmiry|zat képúselőleslületé ek
1 0./20 1 2.(y. 3 0.)sz, re íle lele

Á képviselíí-testúlet és sZeírei
szelvezeli és t?lííködlsi szlbúbJzaíálól szóló

l 0/201 l.(vI.1.) szálnú reDd.lct
míxlosításfi

A 1.1- poni aZ alábbiak szerint mi]dosult:

]95i6IItsz
AlaDtcrül€t íln



1.§.

^zsZMsZ 
rendelet 3.sz. metléklete az llábbiakra módosul:

,,1z al k karére ,:onatkozó nlelléklet

-9

3. :zámú ntelléklet

Az ilaDlet aleny§ag íorl ára i

lH4d lonc. n(ln ! leqenJJ AlalaplcllLent,ée

vékenysé

leve l i, .,jJI lon "e-i' lelddalnlul.toj

]8] l03 Ú.piit..ir,-,truau.*g\-"r1o,,,t.s7r"tl)beg_"'ú jlóse.atc!ékenysység bc\,étele\,étele ] beg} il.jlött hLIllad(

_l ntemr;stg+,
]néoénjl.rí f.l|iiito,

hulladók

l száltílása,átlakása
!,1r] l00

52]00t

Lt, a!l,,pel}J aplle,e

l díi b€vélele. má§ saiál foííáS

N4unkahe!ti ótkeztctéS telllc§t dU be\e1lle , m3, §ajit

56)o]0 ]tg\eL]Vendell.iljS
térírisi dlj bevétcle. más saját

irr.r"l-.a,,*-

750000
N-",".".rai,,,o.,cad^d, i,<l,e ..t,e,,,/o|,nL,a
/i]]JL_e!e)/no ii ielld, ",|,, ^lrl\

ellátott ál]atállonráD
tcrülel nall$gR

8.1l ] 14

8.1l l 15

L tcvéken!,ségek

8520tl
kapc§olódó levókeny§ógek ___:_ _ _ ].-1_ ;
^É"lfia-i,k"l"i 

fi,,lór, ""pp"l 
*ndszerú nolmativ hoz,á.járuIás, má§

n_-ve|óse okhláSa (1 _4, é!ibl_vanr

85]0l2 ..ir", *..,,,i i:cn." lri,'"ro, 
''_"o'", L "ro 

no-rrrl \__l^/"jjlu|15, n,,
.apar; renawati Delclése. okatása (1-4, §aiái foíláS

dji be}éide. n]ás sajá1 |bnáS

".,,""t^- 
l-,q*,u,' 

".rt*;

önkolmányzati

85202l

ho,Z4jáLulás nrá§
8520:2

8559 ] ]

8559l2

tl]

84l]]6 O.za_olrei.-r,i. i e, ,en,t.r; N,eb\,cg

o"\ori.,r,or: \;ldc^J,oUr,t/,altc,o.,d^
állanli támogaláS

tuíopa pillJnrenti kcp! i,llo!dldszt; Jroz

-#[,..-##."-,."..**-..É*.,,i,."".ö-...."-*l'*"rgle]
:,,'ot: 

Lo,oa,i 
,nr.z,i].,, e,L.zrail n n,r,, nol_,i,r"," re"r,', c,ke/"l ,,J-n]-

ó82002

8.1] 1 l2

*",,*tl,, rio-aia*tir 
'.*ir:_""ptoi-i, t"" ;t wanl"Á]talnxxiskolainapköziollhonine!.lés ü,iöJ:11^ _] :-_::_-]

\.-ru. i,,cíi r,:ei l lr,r". ni'ozi ort,,i,",", , ro"_,,,t l", ,l i",,|\ö/, "ll l"k

+*Ö-,*";;";-*"n-r--1;-".-"""iPil-ar";*,f aq^ifi :.11,]
855gl5

cáiíl forás 1 tanulók száma

§fitos nerettsi igen_vii ranu]ók általános isko

lanl l,bloo.i n.\e.,c
nomlati! hozzájárulá§ más

93I204 l§ko]ai diákSDolL,levéken!5ég estamogatasa

8,1 l l l8 és hclvi

állattti únrogatáS



1c!éken}ségck
8,1] 12ó Önkonnányzatok és löbbcélir kisrérségi tálsulá§ok

igaz!.atáSi tevékeD\ §ése

jga/aaláSi bevételek

84l]j:] Adó, il]erék, kiszabása. beslcdóse. adóellelrólZés igazgatá§ibcvútclck
8,1l i5,1 Az Ötrkormányzati vag}onnnl Való gazdálkodáSSal

kapcSolaloS feladalok
állanri támogatá§ más saját vagyonlárg}. ak .

vagyonelcnrck na$sága
l]4]402
8.11.103 Város,.ós kliZséggazdálkodáS n1,n.s, szolgá]Lalások piaccal. vásári

tevéken!Séggel kapcsolatos
bc\úlcl (bórlcLi dijak ) más

8.1l90l Önkormán}zatok,valamil]l löbbcéliI kiStérségj
társulá§ok eiszántolásai

iog9zabál) SZerint

85]0]l orodai levelés. ellátás nolrnativ lrozáiáru]ás, más
saját fonás

85 l0l2 Sa.]átos ncvc]ósi igén$ S,vernlekek óvodai ne\,elése. Dormaiiv hozzá]áru]ás más sni s ólodá§ok §láma

N,],n s, eqvéb kie!:é§zílő §Zo]qáltatáSok

8.11902 KöZDonti kölrse,.l\ etesi bifi ZclU.Ck
8,125]l

^r-(, 
oel\ ,,\edel€l1 l,e ö,./rfi1,9, l€\eKe l),. \\ ,|,j, .|., '.,,i., !i, r.'or

tdí,rlélbol 1inlosatás
riasztások száma , éljntett

86904l család és nóvédelmi egészségú$i gondozá§
(Védónó)

869042 lílúSáq,eqéSZségii(:Yi gondozáS oEP l']nansziroziis
íj8]] l l

^klívkon]ak 
ellátása állanli támosatás éS sajá1 el látá§t i gón,,"lók sZáma

882l12 IdóSkoruakjámdéka állami támogatás és §aját ellátásL igén}]ők Szánla

882] 13 Lalá5lcnntartási iámoqarás nornrali! alapon á]lanrj támogatás éS saját e]lálást isón}]ók száma

882 14 He]vi rendsz.res lalásfcnItartáSi 1áinocaLá§ e]láiást isénvlók száina

882lLi polísi J j Jl l\ijojun állafiri lámog,]tá§ ós saját ellátási jgén},lók szánrá

.qt2_] l6_,
882] l7

{pi]Á,]-dil!!]B!!9$!s! ,

Rendszcrcs g) ermekvédelmi pén zbcli ellálá§
sa]át lbrrás
állanritálnl

cllálást igén_vlók szánra
c álást igénylók száma

882 i l8 Kie;e5/ ,u !.fr,Jk\ cdel,ni l" l ,,!al;. j{4íg4! el]átá§Ligénylók §záma

882ll9 vodázlatási tánrogatás állami tánlogaráS és sajál ellátá§i igénylők száma

882]2] Hcl\,i cscti 1akásfenntariási támo ellátásl i!én!lök s7ánl.t

882l22
i82l2r

Atmeneii s,!
jl

§!ját 1'orrás ellatáSt igénylők SZánla

ellátálL iqdniók SZána

882l2.1 Rendkivüli gr-emrekVédcInri támogatás Sajái foI ás ellátást igén!lők szá a
l]32l25 ]Vlozcáskorlátozoíak köZlckcdéSi táLnoqatása állami tárnogatá§ elliritSr i!én\ l!rk ./ánlx

8E2l29 Egyéb önkormánvzati e9eti pónzbeli e]láláSok .llil §l isén\lók s7áma

88220l AdósságkezeléSi szolgáltalá§ ellátást igón!!\j4!]L
Kő7syós!cllátás ellJl.r!t igen\iót \Z;lrra

882203 köztemetés saiar forl Js cllalásí ipén!lók s7áma

ll8992l állani tánrogatás é§ §ajá1 ellálá( irr<nv]iik §7áma

8899j6 Gr-ermektartásdii megelölegezósc g)címektartásdij
mcgclólegezésben

89044l Kö7cé]li fo!]alko7trtís tánogaiás és saiát i'orrás tij ! ía lk o7latottak s7áma

890:!:l2 Fog]a]kozlaiást helyettesitij tálrrogarásla jOgosuhak
ho§§zabb idólaft amú közloqlallo7talása

tánlogatás és Sajá1 ionás loshlkoztiloí.rk §zamn

8904,13
89050ó Eg_vházak köZösségi ó§ hhéletj tevékcnlségének saját fo]Tá§



civil s7cívczetek ntűködé9i lámo

900200

sa.jál forrás, es_véb

9]0]2j
9]0,i0]

9,] l,]0l

3,/

!ai;ltUrljs
Elrvéb eliiadGnlúvéSzeti ievókcnl-S
Elóadó,miivés7cli tevéken)séget kicgéSzítő saját fon ás

kukurális

9]0l2]
9l0i22 Kj l\\'d',llolal\ l<|' _.i, me:ol/.*,, \edeln'.,

kiállílások.SzeNe7órc

s3iál bevéie1

tárol(jhc]\ck nac}.sáj]a
feldolgozott

dokumentLmok száLna

KóznlűvelódéSj te!ókcn},ségeli és tárnogatá§uk i nonnativ ál]ami iámogalás
éS saját bevi1.,lek

Kózniivelódési ilrlónrűn},ek. koZij§§égi s7intcrek lornütjv állámi únlogatás láloqalonsás h!slnos

_ alaplerület lrag}ság3

Ki!zlcmeló-ientrm]tás ós miiködielés

842lj5 Önkor]rrán),zatok M,!j, nelnzetkö4 kapcsolat{

] ldósek nappa]i el]átása
omán\zali Szociá]j5lá

*l ne gi e lólr o,szl opbtm rdl ci lh.ttó j ogszabályok:
- Otl.: a helyi ónkormún"vzatoktril szóló 1990- é|i Ln;. 

^:.- Ok!. lörún!. d közaktatósról szóló 1993- é|i J,X){D{ íl.
- Hdláskórí tól,y!.ny; 0 helyi ülkollnán Zlltok és szerl,aik, d kö1társas|jgi fieghízottuk,

\)alllminl dz egyas cenlili5 dkireúdeltséí:íi szeryek .[elddat- és haláskar,eú,ijl,

]993. ét,i CX, tl.: rl hontédelemtől szókj 1993, óli C,Y, ty.,

- 1!hmig. eljálári !1,.: az alh ligdlgatá",i eljó s 1lldlános s:abóIytliról szóló - Gyermeb_

n.; a g,,.-euneke kűdelméről és tl glámíigi eljót,úslól ,5zóló l997_ él,i XXY] l,,,,

, 20|)0. évi XL - tt- ct hulladélcgct:dálll1.1á\il,ól szóh 2a)a- éyi XLI|L í1,-

- 1999. éli Xu - ty- a temat[íkrőI és a tefietkezéslől s2óIó ]999_ éli XL]IL l|.

?.§.
]j rc delet a kihirtlelérl kő,ető clon l(ip hatálJb.l, é5 ha!álybalépésé! kö\,ető ndpon htttályát

Iesztí,

Hél,iz&lörk, 2a12- nójtts 17.

8,{ l908 I]ei--7eli és áhal,inos tart?lékok elszámoláSa

Tíith Tihol sk.
Polgúfflrester

Lukemé Csábi Ágnes sk.
jegyző

1l.) Hóvízgvőrk Kö7^§ée Önkormánvzata KéDviselő-te§tül€tóúck .,./20l2.íV.30,)§z. rendelcte Az
önkormánr'zat vagvonáról

Lukesnó Csábi Ágnes: -lsmcfieti aZ előteriesztóst,-
Tóth Tibor: Aki egyetéri a te§,ezet elfogadásával. kéZfelhrtással jelezze,

A Képvi§elő-tcstütet 6 igen szavazattal, egyhangúlsg az a|ábbi rendeletét alkotjai

Hévízgyörk Község Önkormánvzat Képvisclő-testületónek
1 1/2012. (Y.30.)sz. rendelete
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Az önkormányzat vagyonáról

Hélízgyörk Község Ónkonnrinl,zat képl,isclő-testülete a7 Alaptörvéll,}. 32. cikk (2)
bekczdésében, a Mag,varország ltelyi örltrroImányzatairó] szóló 20] l. évi CLXXXIX, tör\,ény
143. § (,l) bekczdésében kapott fulhatalnazás alapján figyelenrbe Vóve a nenzctj vagyonról
szóló 2011. él.i CXCVL tijrvény 18. § (1) bekezdésébcrl. az államhlitaftásról szóló 2011, évi
CXC\/, törr,énv 97, § (2) bekezdésébcn foglallaka1. va]anlint aZ eg),es állami tulajdonban 1é\,ő
vag!,oDtiirg)ak önkonnán\Zatok tuiajdotlába adásártil szóló 1991, éVi xxxIII. törvénv
rendclkezéseit az alábbi rendc]ctct alkotja meg aZ öDkonnán}zat vagyonáró],

I. |ejezet
Általános rendclkezések

], § (1,) A rcndelet hatálya kitcrjed
a) aZ önkolmányzatra.
b) az önkormiinyzati vag1,orr kczelőire. hasznosítóira. haszná]óira.
c) az önkormányzat sZeI\ eirc.
(2J A rendelcl hatálla nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérletérc és e]idcpcnitésére.

2. § }] rerlde]et alkalmazásában vagyon
a) a kön},\,viteli mórlcgben kinutatarrdti vag},on és
b) a7 állanháztartís szervezelei beszámolási és kön}\,\,ezetési kötelezettségé]]ck

sajálosságair,ól szillti 249,t2000, (XIi. 24.) KoIm- rcndelel 44/^. § (3) bekezdésébcn
ítlsoro]tak,

I|. }'ejezet

Áz önkormánvzati yag1,on csoporto§itá§a

3, § (1) Az önkonrrárryzati vagyon
a) törzs!ag},onból. ezen be]ül

aa) folgabmképtclen törzsvag},oiból és
ab) korlálozottan íorgalonképes törzsvag},oiból, \,alamjnt

b) 1brgalomképes üzlcti vagyonból
áll
(2) A forgal<lrnképtclennek besorolt önkormányzati
a,) vagvont nenr ]ehct clidegeníteni,
b) vag_vonr nerl lehct nlcgtcrhclni (ki\,é\,e a vag! onkezelói .iogot és ajogszablrlyon alaprtló

haszlálati l,ag!, szolgalmi iogot).
c) vagyonon dologi.jog ncln lótcsithető.
d) vag_vouon oszttltt tulaido1l neln létesítbetó,
(3) A folgalonrképtclcn besorolást kapoll vag),ontárg},ra e rendelet hatál},ba lépése után a

(2) bekezdósberr meghatározott taitalomnal kölőtl szeEődós sen]rnis.
(4) A kollálozottan forgalomliépes vagyon 1'elett tönén}üen vag! c rende]etben

meghaláIozott feltételek szcrint lchet reidelkezni.
(5) A forgalonrképesrlck besorolt öikományzati vagyontárgy és vag}onfész clidegenítése,

megterhclóse. vál]a]ko7ásba. gazdasági társaságba Vitele. valamint eg},éb has7nosítása. aZaZ a
tulaj donosi jogok g}.akollása az e rendeletben neghaLározottak szerint ttillónik.

l. Az ö kormányznt törzsvrrgyona
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4- § Az önkonnárr}zat tijrzsvagyona lorgalomképte]en és korlátozottan forgalomképes
törzsvagvonbó1 á1l.

5. § (1) A7 önkormányzat forgalonképtelen tözsvagyona
a) a kizárólagos ölrkormányzati tulajdonban álló vag,volból, és
b) a nemzctgazdasági szen,tpontból kicnclt jclcntóségú vagyonból
á11,

(2) A kizárólagos öntr ornányzati tulajdonbarr álló vag1,on alatt a nemzeli \ag)onról szólí)
2011, évi CXCVI. tör,vón,v, 5, § (3) bckczdésc szcdnti vag},ont kell éfieüi.

(3) A rrernzetgazdaságj szcnlpontból kiemelt jelentiisécíi vag.l,on a!att a ncmzeti vagyonr,ól
szóló 201l, ér,i CXCVI. tijr\én,v, 5. § (4) bekezdése szerjnli vagYollt kcLI órtcni az alábbiak
sZerint:

a) a nc0veti \:ag},o.Jó] sza]ló tiir\é]1} 2, nlelléklelében nleghatározott lagvonclcnek.
b) az e rendeletben nemzetgazdasági szenpontbó] kiernelt.ielcrrtőségií vag),ol]nak

n]:Il,,{i|(,r ö|únm]ir]) /1li \ J!\onel<mek,
(,1) A7 önl<o1m.inyzat nenzelgazdasági szcn]ponlból kiemell jelentőségú ncDlzeti

vag1,onnak ncm minősít át \agyont.
(5) A (,1) bckczdósbcn szercpló vag,von a7 a helyi önkormányzat tulajdonábarr 1évő vagi,-on,

n,}el} ben ijnkorrnányzati tulajdonban töúénó mcgórzése hosszú tár,on indokolt.
(6) Az önkormányzat forgalomképtclen ttjrzsvag}oüa körébc tartozik a7 (l) bckczclésen túl

aZ eg),es á]]arni tulajdonban lóvő r,agyontiirgyak iinkormányzato]( tulajdonba adásáró1 szóló
1991, évi xxxlII. ttjrvén1 23. § (2) bekezdésében meghatározotl levéltári arr,vag is.

6, § (1) AZ inlkolüányzat l(orlátozollan folgalon,iképes vag,vona
a) az eg}es állfuli tu]aidonban lé\ó vag,vontárg},ak önlionnán),Zatok tulajdonba adásáró]

s7óló 1991. éli XXXL lőrvén},ben koilátozottan forgalomképesnek minősitett
vag,vonelenlel(ből. \,a]amint

b) az iir'kormányzat által aZ a) ponton túl korlátozottan tbrgalomkópes vagyotnali
n]inősített Vag},oníibó] ál1,

(2) AZ önko nán_v-Zat az (1) bekezdós b) pontia alapján a kötelc7ően koíiátozottan
folgalofutriépes töús\ag],onba sorolt vagyonclelneken túl c vag),oni körbe sorolja az
önkon!ányzati tulajdonil alábbi vag},onclcmcket:

a)\ö./(pú|(lÉk. e. i,]le/nI<n\ (k kö,/j':
aa) Altalános IskolaAdy E,u,143.
ab) Mú!elődési HáZ Kossulh L.u.19.
ac) |gészségháZ Kossuth L,u,12].
ad) PolgármesLeri Hivala] Kossut],] I-.u.] 24,
ae)l'ájház Kossuth L.u. 1 25.
af) ..Rógi'' óvoda Kossuth L,u,22,
ag) Spofipál},a
ah) ..Ör,eg iskola" épiilete Kossuth L,u.6.

b) kö7tcmetók,
c) közmiivek - a vízíköznúvek nélkiil. mclyek az l99l, évi XXXIII. törvény 20, § (2)

bekezdés alapján tön,élry által már a kol]átozottarr forgalomképes törzsvagyonba tafiozik -

7. § (1) A tör\,én"v alapján korlátozottan lorgalomképcs vag,vonelemek
förgalornképességének tartalúál az érintett tö§,én_"-' hatáIozza meg.

(2) A ó, § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jntó7mén),ek. köZéFiiletek
forgalomképességérrek kor,látai, hogy
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a) aZ intó7ménveket és köZépületeket aZ adott iitéZményi feladat vag),középület esetén a
köZfeladat ellátásáig nem 1ehel elidegeníteni, és nen] lehet megterhelni.

b) nenl lehct clidegeníteni az adolt intéznén}1, köZépü]etet akkor senl, ],}a az intéZmén},i
és a közi'eladat cIlátá§a idciglenesen várhatóan naxinu,t1 1 évig szünetel,

c) a haszlálatot és a hasznositási iogot 1 ór,lól rövjdcbb idószakra lehet átruhazni,
(3) A 6, § (2) bekezdés b) pontjában meghatá,ozott ten,tetók lbrgalomkópcsségét

kor]átozza. hogy a temetó céljára hasznáIt ft]ldterülctcket a temetliezési céi i'ennállásáig,
1ovábbá a temelő úegsztilltetéséig nerrr lelret elidegenítcnj. negterl]elni és vál]a]kozásba,
lársulásba vinni.

2. Áz önkornrán}zat üz|cti vagJ"ona

8. § Az önkormá1),zat üzleti vag_,-'onát .jelenti n]indazon lagyon. arne]y nem tafiozik aZ
ö1lkolmán),7at törZsvag,vonába,

IlI. 1'ejezct

A,agyon felctti tul.jdonosi jog §lakorlása

3. Tulajdonjog átruháZás

9. § (1) vagyon tu]ljdonjogál átruhrázni 5 millió |1 é1,léklralár l'elelt c§ak versenycztetós
útján. az összességéber1 ]egelőnyösebb ajfullatol te\,ő részére, a szolgltltatás és
el]ens7ol gíltatás értékarán) osságával 1ehe1.

(2) Ónkornán;,zati l agtot1 lulajdoniogát át láZDi
a) termószcteS személ!, vag!,
b) a ncmzeti vag,votuól szóló tön,én),ben D]cghatározott átlátható sze]a,ezet részére lehet,

10. § (l) Ncm lehet órtékcsítcni aZ ain](ormán},Zat li)lga]omképtelen tör7svag,voüának
kölébe sorolt vag_,-'ont,

(2) AZ cg!,cs korlátozottan forgalomképes tijrzsvag),onl a forgalonképességre r,onatkozó
korlátok iig},clcmbe\,étclévcl lchet értékesíteni.

(3) AZ üZleti vagyont aZ a]atbbiak szerinl lehet értékesíteni
a) a kép! ise lij-testület az 5 n'i]lió Ft értékhatár feletti vagyon é ékesítéséről a megyei

lapban való lrircletéssel, a legjobb ajánlatlevó javára döDt, a 200.000 5,000.000.-lt-ig terjedii
ófiélihatár k(jz(jtt a helyben szokásos Inódo11 hirdetik meg a vételi ajanlattétel jogá1. továbbá

b) a po]gárnlcster dijnt a 200.000.- Ft ér,ték]ratfut el trem érő vag!,on éfiékesítésél,ó],
(4) A (2) bekezdésben meghatározolt vagyon éfiékesítésére a 9. § (1) és a 10, § (3)

bckcZdésbei rögzílett sZabályokal kel1 alkalnazni.

,l. Ingyenes vagyonátruházás

11. § (1) Önkormán,vzati vaglon tu]ajdoniogál inglenesen átruházni a nemzcti vagyonról
s7óló törvény 13, § (3)-(7) bekezclése alapián ]ehel,

(2) I szabá]yokat nem keli alka]mazni a pénzvagyoma, valamint a követelésckrc ós fiZetési
kötelezettségelüe,

5. A vng}-on megterhelé§c

12. § (1) A7 önkorm.inyzat íolgalolnképtelen 1ijlzs\arvonát n§m lehct mcgterhelni.
(2) AZ (l) bckezdéstő] cltórőcn a forgalomképtelen tijlzsYagyon nlegterhelhctd:
a) vagyonkczclői jogga1
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b) jogszabályon alaplrió használati joggal vag;, szolgalonrna1,

]3, § (l) Az önkor]Tán),7at kolláto7ottan forgalonrképes törzsvagyonának
megterlrc]hetőségét ir törvény alapián korlátozottan forgalonrképesnek ninősített vagvon
eselében törvények határozzák meg,

(2) Az önkomár),Zat e rendelet alap_ján kol1álozotlirn forgalotnképesnek minősített
vag1,onára a 12. § -b.ü meghaliirozoltakat kell alkalrnazni,

14. § (1) Az önkonnán)Zal l'orgalomképes üZleti vag!,onát ineg lehet terhelnr.
(2) A7 önkormán)Zal lbrgalomképes iizleti l,agyonátlk megterhelése -- éftékhatár nólkiil

a kép\ iSelő{csttilet joga.

6. A vágvon },állalkozásba vitele

15, § (1) Az önkormálryat forgalomképt.lcn törzsvagYonát ne1n lehet \,álla]kozásba vinüj.
(2) Az önkormánv7at korláto7ottan forgalolnképes törzsvagyonának rállrrlkozás|ra

litclének szabályait a tönón}, alapiál korlátozotlan 1brgalomkópcsnck ninősílett vag}on
eselében töNén)ek hatáIozzák meg.

(3) Az öntonnán}Zal e rendelel alapján korlátozotlan lolga]onképesnek lninósitctt
\agyonát netn lehet \,ál]alkozásba vinni,

16. § (i) Az öitonnányzat folgalonképes iizlcti vagyona \,állalkozásba vihelő,
(2) A vállalkozásbtr vilelre. a gudasági társaságban való részvételre a nemzeti !ag),onró]

szóló tön,énv 8. i§-ában n,leghatáIozott szabál,vokat kell alkalmazni.
(3) Az önkornáD),zat forgalomkópcs üzleti vaglrlna íiletti (2) bcke7déslrcn lncghatározott

rendelkezési jogot éfiélúatár nólkül a ké|viselő-testület g},akorolia.

7. \rag},onkezelési jog lótcsité§e ó§ átcngedósc

17, .S (i) Vagvonkeze]ői jogot létcsíteni kizárólag a nemzeli vag),onról szól<i lörvén}, 3. §
(1) bekezdés b) pontjában fclsorolt vagycrnkezelők részére ö l(onnán},Zati köZliladat
eliátásához l<apcso]ódva lchct akkor. ha zrz biztosít_ja a feladateilátás feltételeirrek hatékony
biztositásá1, a vag1,on állagának és éflékének nregőrzését. védeilnét, illetve a lag1,,on énékét
növeli.

18. § Az önkorrnán),7at kor]átozoltai 1brgalomképes lórzsvagyonálak körébe sololt
vag,von vagvonkczclósi jogát a í'orgalomképesség korlátozásárrak tartalmát meghaliíozó
lcltótelek fi g) elembe-véte]éve] lehet átengedni.

19. § (1) 
^ 

képviselii,lestülel dőnt a vag,von vae5,ontezelési jogának elleiérték fejében
töltónő átengedésérijl.

(2) A képvisel(j-testület 5-000.000,, F|-ot elérő vagyonkezelési jog átengedéséról a rr, egl,ci
Iapban való hildetéssel, a legjobb ajánlallevő javám dönt.

(3) A képviselő-testiilet (2) bekezdésben neghatfuozolt énék alatti vagyoil(ezelési iog
létesítésére vonatkozó aiánlattétel lehetőségét a hclyben szokásos nródon hildelik nreg, és
dölrt a legkedvezóbb aiánlat szerint.

(,1) A vagvonkezclésijog éltékének meghalározása piaci é éken töfiénik.
(5) A vagyonkczclósi szelzódés a vag,v-onkezelés ellenér,tékeként
a) pénziisszegct vag),
b) pénzbcn kifcjczctt órtékú tcvélienységet vagy más ellenszolgáltatást
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ír e]ő,

20. § A vag,vonkczelő. n,tint a vag_vonkezelési jog jogosulúa köteles a vaqyonkezclésj jog
gvakol]ása során belaftani a kövcti(eziiket:

a) a vagyonkeze]ésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabá1,\,ainak negl'e]e]ijen.
clvárható gondossággal biíokolni. használni és a vagyon hasznait szedtri,

b) a vag!ont rende]tetésszeríien hasznalrri.
c) a vag_vollt fenyegető veszél}ről és a bckölctkezett káüól éftcsítcni az önkolmán),Zatot,
d) a Magyarolszlrg helyi ijnkomlályzatailól szóló törvén), 109. § (7) bckczdóséberr

n]eghatározott kiileleZettségének eleget tenni.
c) a vag}oil(ezelési szerződésben mcghatározottakat, és e rende]etben clőírt

kiitelcZcttségeket teliesíteni.
tJ túrni a vagyoniezeléssel kapcsolatos elleniirzéseket, és köteles az elleniirzésekben

közrenűködni. az clóírt beszámojást tcliesíteni,

2l. § ( 1) Vagvonkezcló jogot ingyenes átengedni a köVetkező 1ag!,oikezelőkiek lehet:
a) kö]tégvetósi s7crT vagy önkolmán)zali intéZnénynek.
b) önkolmányzati tlírsulásnak,
(2),Az önkormányzat az (1) bekezdésbcn negielijlt vag],onkezelők részére a vag,vont

ingtenesen a kö\,etkezii köZleladalok esetében adhatja kezelésbe:
a) aZ óvodai e]látls
b) alapfokír nevelés. crktatás
c) szociális ellátáS,

22, § (1) A vag1,onkezelés 9l]9ryj!4l§9 az alábbi móalon töfiárik:
a) az Aht, 70. § (1) bekezdés b) pontia iig)elembc véteié\,el a bclsó cl]cnórzós kcrctóbcn,
b) a vagyontezelők éves beszámoltatásával. me1!,nck keretébcn clkószítik a7 általuk kczclt

vag),oma \:onatkozó \,ag!,onkimutatást, és isn]crtetik a vagyongazdáIkodási tctv adott
időszaka vonaLkozó te!esülését.

c) pénzügyi bizottság által végzctt cseti ellenőrzósscl.
(2) A vag1,onkezelés cllcnőlzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonlezelő
a) mcgőrizte-e a vagyoütargy éftékél.
b) gondoskodik az állag mcg<ir,ásról, ajó kalbantartiisról,
c) az cgl,éb vállalt kötelczcttségét teljesíti,e,
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szednti ellenőrzéseket az önkomán},zal ér,es ellenőrzési

tervóbcn szclepelteüri ke1l.

8. A haszonólvczeti jog

23, § (1) Vagyon tekintetében haszonélvczcti .jogot biztosílani versen},eztetés nélküi lehel,
(2) Netn ]chct az önkormányzílt lolgalon iéptclen törzsvag,vonállak kö}ebe sololt vagyonra

haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló lrasználati jogot vagy
sZolga]mat,

(3) Az önkormán},Zat korlátozottan forgalon*épes tőrzsvagyonának körébe sorolt
!,agvonra vonatkozóan haszonélr,ezeti jogot a forgalon*épesség kollátozásának nfialnát
meghatározó fcltótclck fig).elelnbe-Vételével, valamint a (2) bekezdés figyelernbe r,ételér,el
]ehet alapítanj.

9. H:rszno§itási iog, ha§ználatba adás
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24. § (1) I.orgalonképtelen őil(ormán)Zali lörzsvagyon .jogszabályon alapuló használati
joggal lerhelhctó csak meg.

(2) A korlittozottan forgalon (épes vag"von esetébel a hasznosításijog, és használatba adás
tekintelében íigl,clcmbc kell vemi az ado|t vagyonelernre e]őír1 forgalonüépességi
korIátokat.

25. § (1) Az 5.000.000.- Ft értékhatáI1 mcghaladó ]úSznosílási jogot versenvc7tctóssel
lehet átcrrgedrri,

(2) A képr,iselii-testiilct a7 5.000,000,- t-t éftékhatál fclctti vag,von hasznositási jog
átengcdésérő] a negyei lapban valri hircletésscl. a legjobb aiánlattcvó i avára dönt,

(3) A 200.000, 5,000,000,-Ft-ig terje(lii énékiattí kijzőtt a képvisclő-testülel a hel},ben
szokásoS módon lirdeti ki a haszDálati, hasznosílási jogra l,aki ajánlattétcl jogát-

(4) A képriselótestiilet é éklratártól 1iiggetleniil dönl az ] évct nlcphaladó lrasználati.
hasznosílási iog áteugedéséró1.

26. § A kópviselő-testiilet kiilön halalozatban állapítia meg az cg},es ingat]anok
has7nosítására vonatko7ó bérleti és használati di.jakat,

27, § A polgár,nester dönt a 200.000.-Ft éllékhatárt ei Dem órő hasznáiati. hasznosításijog
átengcdéséról, ha a bér,lcti szclződésben meghaliil,ozott bérleti idiiszak az 1 óvel nem haladja
meg,

28. § (1) AZ öni(otmán)Zati vagyon hasziálati. hasznosíl ási j ogának irrgycncs áteneedése
aZ átengcdé5 itlőtartanálól függetlenii1 édéulatáí nélkiil a képviseló{estiilet.ioga,

(2) Az önkonr-rányzati vagyorr ingyenesen közfcladat ellátása céljából adhati) használatba.
a ki'Zfeladat ellálásához sZilkséges méflékben.

10. A hel"vi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei

29, § A helyi örlkomlán)-zat a kizárólagos gazdasági tcl,ókcnysógci gyakorlásárrak jogát a
nenrzeti lag,vonról szóló tön,én,\ a]apján cngedi át, és nemzeti vag).onról szóló tön,ónv
alapján gondoskodik az ötlkonnlinyzat a törzsvagyonában ]ér,ő r,íziközmíivek ]étrchozásáról
és nliiködtetésóról.

l1. A pénzeszközök felctti joggynkorlás

30. § (1) Az önkománvzat jogosult az icleig}enesen léleslegessé vá]t pénzcszkö7einck
hasr.nosílásIa. pénZcszközcinck idciglenes és \,égleges átadására,

(2) Az (]) bekezdésbcn meghatár,ozott jog gyakorlásának rész]ete7aj szabál,vait az
ijnkonnáiyzat kij]tségvetési rcnde]ete, és ás rcndelele halározza rneg,

12. Az önkormányzat kóvctcléseiről való lcmondás

31. § Az önkormán,vzat kövctcléseiről minl aZ önkolmányzati vagvon rószóről való
lernondásjogát

a) a képviseLó-tcstülct g},akorolia a7 adósok, \e\ók és eg],éb kijvetelések vonatkozásában.
amennYiben a7 órintctt követelós cléri az 50.000,- Fl ijsszeghatárt.

b) a polgármester g,vakorolja
ba) az adósok. vcvők és egyób kövctelések vonatko7ásában. amcnnyibcn aZ éri1llett

kövele]és ncnr éli el az a) pontban mcghatározorl énékhatárt,
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bb) a murrkavállalókkirl szembeni küiönléle követelésekól r.aló lemondás jogát
értékhatár nélkijl

32, § (l) A 31. § a) pondában neghatírozott követelésről csak akkor ]ehet lemondani, ha
a) aZ neln vcszéh,ezteti az önkornányzat likvitlitását,
b) a kö\,etclós érvén}esílése érdckébcn jnditott eljárás során a követe]ést részben vagy

egészbell neln Lebet behajtani, és rcmén), sincs a követelés késijbbickbcn való behaitására.
c) a követclés ér\,é11),esílése, behajtása bjzon),itottan a kii\etelés öSszegét meghaladó

kö|tségek](el jár.
d) a bírí)ság bevonásá\al 1öfiénij behajtás sor/rn figyelembe r,ér,e az a) és b) pontokban

i'oglaltakal-- a kö\,cteléslől való lemolrdásró1 bír(ii eg_vczsóg történt.
e) a fclszánol1isi cljárás vag),a csődeljárás során a kövctclést részben Yagy cgészben nagr

valilszinúséggel pénzüg}.ileg ne1n lehel realizálrri. r,agv a csödel.jarás sorár] figl,elembe r.éve
aZ a) és b) pontokban foclaltakat csódegtezségi megállapodást kötöttek.

l) bizo!),ítoll, hogy a kö\,eteléssel éiintett szer\ret, szenlól}t neln lehel elérni vag), fe]]elni.
(2) A polgánnester aZ c lcnde]etlren hatáskörébe utalt ölkomá]yzati kö\,eteléslől való

1cmondás.jogát az (1) bekezdés a) pontját íjgvelembe vér,e gl,akorolja,
(3) 
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kijrctelésről r,alil lenlondás lnagábal foglalja az egész kör,etclésről való lemondást.

\alalllint a követelés eg1 részérériíl való ierrrondást_
(,l),\ kijvcteléseklől \,a]ó lemoüdás esetében 1lgyclcmbe kell venrri az 1lIlamháztaflásról

szóló 201], é\.i cxcv. törvény 97, § (,1) bekezdésóbcD neghalározot1" a kis összegíi
kövctelés éíékhatárát el nen1 éró köVetelések behajúsára vonatkozó rende]kezést.

33, § Ha az önkormán,vzat költségvetési rendelele eltériien ncm rendelkezik. a kö\,ctclósről
való lenlondás joga aZ öliiományzati kajltségletósi szervek tekintetóbcl a ]1, és 32. §,baD
fog]altak szelint tijíónik MZal aZ eltéléssel, l]og1, polgámester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét. az öi](ormányzat alatt a költségvetési szcrvet kel1 érteni,

l3. Ilitclfelvétel és -tiirle§ztés, kiitvénykiboc§átá§, beruházás ós lilújítás, lízing

34, § (1) Az önkormánvzatnak van ]chctősége hitc]fe]vételre éS köi\én,vkibocsátáSla. A
hitel fclvételével. a nleglól,ő hjtc]ck tölle§Ztésévc], valamint a kiitvénykibocsátással
kapcsolatos rendelkezéseket aZ önkormány7at költségvctósi rcndelete állapítja meg.

(2) A7 öntormányzat a költségvctési lendeletében dönt a.ról. hogy rnilyen beruházásokat.
l'elíljításokal \,a]ósít nleg. ós rcí]dclkczik azok pénziig),i fcdczetéról.

(3) Az önkormányzat lizingszcrződés kötésélól a ka'ltsógvctési rendeletében dönt,

14. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott Vagyon

35. § ( l) AZ önkolmáll}Zat számlrra n]ás szenély VagY sZcFr' áltai ellellérlék nélkül juttatott
(a továbbiakban: térílés nélkiit kapott) 200,000.- Ft piaci éItéket elérő Vagyon e]fogadásáró1 a
képviselő_tcstület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghallrrozott összeghatál el nem érő, térítés nélkül kapott vag),
felajánl()tt vag},on elfogadásáról a polgármestel dőnt,

(3) A térités nélkiil kapott vag},felajánlott vagyon ellbgadásának feltétele, hog,"-

a) aZ önkomiinyzat 1udja teijesíteni az e11'ogadott vagvonnai kapcsolatos köte]e7ettsógeket.
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljcsítése likviditási problémát ne okozzon, és ne

za\raria a7 önllornlányzati fcladatok cllátását.

lV. Fejezct
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Yagyonkimutatás és vagyongazdálkodá§i tcn,

36. -A (1,) AZ önko nányzat vagyoná]Iapotát vag.vo], dmutalásban kell kirnutalni az éves
ZarszámadáshoZ kapcsolódóirn.

(2) A vag),onkimutatást adott év decembel31-ei 1ilrdulónappal kel1 készítcni.
37, § (1) A vag_vonkimutatás az alábbi két 1ó lészból áll
a) L A mérlegben szcrcpló eszközök és kötelezeltségek fószböl.
b) ]I. A mérlegben nenl szclcplő eszköZök és kötelezettségek részbaj1,
(2) Az (1) bekezdés a) poDtiában nreghatározott lésznek taftalmaz_nia kell
a) a7 államháZlaftás szeivezetei beszámolási és kiinYvvczetési kőtelezcttsógének

sajátoss'lgailól szóló 249/2000. (xI], 2,1.) Koml.inrendelet l. számú ncllékletében fclsoloh
rónai számmal jelzett eszki'z és i()rrá§csopoilokat,

b) aZ a) pontban meghatáIozoltak Iés7Ictczóscként alab számnral ielzctt tételeket:
ba) a tárg;,i cszköZöLnéi.
bb) a bel'cktctctt pénzűg),i esz](öza'knél,

c) a ba) pontban mcghatározoltak lo\,ábbi részletezósckéntI
ca) hel),i ki'zutakat és mútárg}aikat,
cb) a helyi iinkormá]lyzat tulajdonában ál]ó 1ereket. parkokat,
cc) a heiyi önkormán_,-Zat tulajdonában álló nenLetkiizi kereskedclnri lepülijté. a hozzá

m1o7ó légil'orgalnli tá\,köz]ő. rádiólravigációs és lénytechnikai berendezésekkel ós
eszközökkel, to\,ábbá a légiforgalmi irán,vító szo]gálat elhcl}.czésél §zolgáló
iéteSítmónvekkel eg},űtt.

cd) vizeke1 és kijzcélíl \,íziIétesítnlón_vckct,
ce) ncn]Zetgazdasági szempontbril kienclt.}cIcntóségú nelnzeli Vag),,ont,
c1) míicnrlékeket.
cg) véd.tt tennészeti leúleteke1,
clr) kultrrrális javakat,
ci) korlátozollan lbrga]omképes intéZlnén),eket. kö7épü]ctckct,
cj) köZnrű\eket,
ck) temetót,

d) aZ a) {) pont szerinti tételekiez ta oZó összes éfléket. ezen beiül:
da) a forgalomlrépteien löl.zsvag!,on értékét.
db) a korlátozottan forgalomképes töl,Zsvag},on énékél,
dc) a 1'()rgalomképes üZleti vagyon értékét,

(3,) Az (l) bckezdés b) pondábrn meghatrirozott részllek 1arta]maznia kc]l az áliamhiitaitás
szenle2etei bcszárnolási és kön!,Wezetési kötelezettségének sajátossiigairóL szóló 2,19/2000_
(X1I. 2.1,) Komlányrendelet 44,!\. § (3) bekezdésében felsoroltakat

a) íorgalonkóPtclcll töIzsvag),on.
\) lorlalo,,,,lldr li,r!,lIoInkcrcs Liir/5\ x ,) on,
c) forgalomképe5 üZlctj vagyon
rés7lete7éshell

38. is (1) 
^Z 

ijnkornlán),Zat
a) 3 évre szóló kőzéptá\,ú és
b) 6 évre szóló hosszú távú
t rgvongazJillod".. Lcnel le5/,t,
(2) A középtá\,ú vag},ongazdálkodási terv ta.:talínazza
a) a vagyonkimutatásnak nregleielő szelkezetben a középtá\,ú tcrv idószakának e]só és

utolsó napján vátható vagyon adatokat,
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b) aZ ellátott kö7feladatokat, és a közl'eladatok ellátását biztosító \,agvont. A tervben
szerepcltctni ke]] a terr,, idószaka tenezett vagyon \áltozást,

(3) A hosszúl távú vag,vongazdálkodási tervnek a (2) bckezdés b) pontia sze nti adatokat
kell laftalmaznia,

(,1) AZ iinkonnányzalnak bizlosítania kcll a vagyongazdálkodási tcrvnek, aZ ijnko l]á1lvzal
gazdasági proglamjának, valamint az évcs kö]tsógvctési rendeleteknck az összhangját,

(5) A vagyongMdálkodási tcn,ct az önkornlányzati gazdasági program elkészítésekor ós
fcliilvizsgálatakor felül kell l izsgálni.

(6) A vaeyongazdálkodási tenet aZ önkornlán)Zat határozattal 1'ogadia cl,

Eljárási sZabál]-ok
39, § (]) A vagyon értékének nreghatározásakor általában az adott vagyonnak aZ

iinkonr,tán]- zat kön}nviteli nyilvántallásában szereplő órtékét keil alapul vcnni,
(2) A vagyon értékesí|ésekor - beieértl,e az éftékpapírokat is . 5,000.000.-|t leletli vag_!on

piaci értékének rncghatározása érdekében szakértő bcvonása szükséges. Aneniyiben a
szakérlő által nreghatározott vag!,o11i érlék nagasabb. mint a kön}.\,viteli nyiivántafiásokban
kimutalott érték. ú!.v az clóbbi éfiéket kel1 alapul venii aZ értékcsitósscl kapcsolatos jogok
gvakoIlá5akor,

(3) A gazdasági tlrrsaságba törtónő vagyonbcvitcl esetében a vag1.on piaci éltékét szakértő
bevonásáva1 ke1l nregállapitari.

(4) A vagr,ontrlezeliii. has7onólvc7cti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az
eilenérték neghatározása piaci éftékcn töftónik. 5,000.000.- Fl é ék 1ilctt piaci érlék
]lieghatáro7ása éldekében szakértii bevonása szükséges,

40, § AZ e rendelel]]en ibglalt előír,ások leljesítéséről. különös tekintettel a tuiajdonosi
jogok g},akollása e lendeletnek va]ó negfe]e]őségérő] - aZ e téDrában végrel,njtott elIenőrzés
megállapitáSai alapján - a polgármcster évente ]ega]ább egyszcr tájékoztatja a képrisclő-
teslü]etct,
Vl, Fejezet

záró rendelkezések

41. § E rcndelct 2012. május 30. napján lép hatál],ba.

42, § Az e lcDdclet szerinti vagyoikimutatást elóször a 2012, évrijl szóló z.tszánadási
rendelethez kell clkésziteni.

43,§, A rendelet l.. 2,, 3.sz. mcllékcltót képczi a lorgalomkópes (iizleti vagyon).
folgalomképtelen és koriáto7ottan íöl3a]omképes ingatlanok ]istája,
4'1, § HatáLyát yeszli .lz önkormán),zat vag}onár,til szíllti 15/2001.(X.27.) számú

önkolmán),zali rendelet,

Hévízgyölk, 2012. május 2l,

Lukesné csábi Ágnes sk.
Jegv--ző

Tóth Tibor sk.
polgármcstcr

12.) Hévízevörk Közsée önkormánvzata KéDvise|ó-testütetének .../2012.av.30.)sz. rendelete A
szabálysérté§i rendelkezésck hatálvon kívül hclYcZóséről
l,ukc§né C§ábi Agnes: -Is111erleti aZ előteiesztést,-
'l'óth Tibor: Aki eg1,,elérl a tel\ezel ellbgadásá\,ai, kéZl'eltarlással .jc Icz7c,
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A Képviselő-lestülct 6 igen szavazattal, egyhangillag az alábbi re1ldeletót alkotja:

Hévízgl,örk Község Önkormányzat Képviseló-tcstúletének
l 2/2012.(v.30.)sz. rendclcte

a §zabál"v§órtési rendelkczósck hntályon kívül helyczósérí'l

ilé\íZgyijrk Kijzsóg Önkornányzat Képviseliltestü]ete a hclvi öntormánl,zatokról szóló
1990. évj LXV,I\,. ]6,§.(1), Bckczdésében, a szabá]ysértésekról szóló 2012, ó\,i IL ta'nóny
25,1,§,(2) bekezdésóben kapott felhatalmazás alapján, \alainint az Alaplörvóny 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározolt í'eladatköréberr eljrárva, az alábbi rendclctet alkotia:

l.§.
A Képvisclő-testülct az alábbi rcndclkezé§eket hatályon kívül hetyeziI

r J5 l.),)J l\ -,l </, re r.lclct q.§_s.

. 1 1/2000.(lX,26.) sZ. rcl]delet 19.§-a.

. l3/200l ,(xI.28,) s7, rendelet 17.§-a.

' 8/2004, (Jlí.30,) sz, rendelct 6."§-a.

. 1ót2005. (Xl,4,) sz. rcndelet 23.§-a.

, ]0i2008, (X.1.) sZ.lendelet ]5.§-a.

' '201.2,1 1,1,1§Z re|lJclc, lR "_.,

2.§.
E rendelea 2012. iúnius 1-jén lép hatályba, ós lratálybalópó§t követíí napon hatálYát
\,cszti.
Kihirdetéséről a 1rell"ben s7okásos módon ajegvzó gondoskodik.
Lukesnó CsábiÁgncs sk.

.Icg]"ző
Tóth Tibor sk.
polgárnrestcr

1.]) lgYcb€k
Tóth 'Iibor: Tájókoztatc}n a testü]etct, lrogl,a r.ógi ó\,ocla épület 1ebonlásánál a vál]alkozó
ellrordta a sittet. rcndelkezésre bocsátotta a teriilelet. Június közepétő1 szelelnénk beindílani a
kistérségi gondozási központot, lcladat hrinrl ránk. mive] a szonszéd fe]ól nincs kerílés, a
szomszéd is.ieiczte ezl. oldalról építcnónk csak keritést, téglából javaslom, csztétikusabb.
Köznrrnkásaink is vannak, ezt a iálat meg trrdjuk építeni.

A.) TÁMoP-3.,1.3-11/2 Az Iskolai lchetsóegondozá§ cilnű Dálrázst henYúitása
Tóth TiborI A pályázattal miir loglalkoztunk.
Kustra Hainalk. úi igazgató: 

^ 
pá]yiiattal vclscnyeke. szakköröke. táboroka tudnának

pélzt jllttatni az iskolának. l\ pályfuatíró ]4ocllt+ ál'a öSszcgért úja nrcg. nagyon sok
intéznén) clolgordk most czen a pál}áZaton, Az eln,vcrlrető összeg 5MFt tót 20Mi]t-ig teied.
Bazan Tilror: Örüli'k, hog], ilyen döntés született. ón vollanl ennck elindítrija, Volt oiyan
variáció, hogy nem ]e§z ben),íútva, a határidó meg lctt l]osszabbítva, mégis úg},clöntöttek az
iskolában. hog,v mégis adjuk be, Ha más ncnl is n1amd itt l]évíZg!,örkön. csak néhán}
hévizg),örld gyernek clmehel tábolba. akkor rrrá rlrcgéri,
Tóth TiborI Aki eg,vctórt aZ eióterjesztés clfogadásával. kézfe ltartássa1 j elezzc.

A Képvisclő{estüIet 6 igen szaYazattal" eg_vhangúlag az alábbi határozatathoz7a:
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,í212012. (\r.29.) sz, Képviseló-testületi határozat
Hérízgyőrk Közsóg Ónkonnányzat KépviseIő_testülete ú8), dönlötí. ho8) a TÁ\,1OP,3.4,3-I I/2 Az
Iskolai tehetséggoldozás cimű pál),ázatot bcn}.ujtja, A pál,vázat szalanai vezetőícI Kustra Hainalka,
A pál,",áZatíri) nlegbizáse : A vá||alísi ál: l40 000 Ft + áfa, amel}, 50 %_a a pály.ázat fontai
belogadása után, a fennnaradó 509á_a a pál,vá7at tálrogaloltsága csctén keúl megtizelesle.

Fcl€Iíis: róth Tibor polgárnester
I-ukesrré Csábi Agnes jegyző
Vizemé ]Víát_""ás Klala pü,ea.
Kustla HainaIka szakmai Vezetií

E3!L!!idli| azonnal

b.) NaDközi()tthonos óvoda + 2 fő engedólvczósc
Tóth Tibor| AZ í)vodavezelő adott bc kórclnet. van két ncm hé\,íZg],ijrki g}.elmek. akinek a
tcst!érei ide jártak, javasolja. hogy cngcdélyezzük, hog1 idejárjanak a hé\,ízg)örki óvodába,
A létszámkeretbe móg ez belefér,
Aki eg}etéít aZ elijtericsztés ellbgadásával, ké7fcltafiással j e Iczze,

,,\ KópliselGtestület 6 igcn szavazattai. eg}harrgúlag az alábbi hat ározatot I7ozza..
,13/20l2. ív.29.) §z. KóDviselő-te§tületi határozat
HévíZ§ijrk KöZség ÖnkormánYzat Képvise]ij-testülete ílll dijntijtt, hog!, engedél}czi e
Napköziollhonos ovodába + 2 fő ba8i lakóhc]yű gt,ermek feI,1ételót,

Fclelős: Tóth Tibor polgálmester
Lukesné C'sábi Agncs jeg"vzó
Szilágyiné Pápai Arrrra ólodavezető

!3!!$!{: azorunl

c.) Petőfi s:indor Általános lsko|a + 2 íő eneedélvezése
Tólh 1 ibor| ,\.i c!} clc1 y elolel ie../le. ellU!aJá .j\ dl, lc,/ lc.tartJ.shl j<le,/,,c,

A Képvisclő-testűlet 5 igcn szavazattal, 1 tartóZkodássa] az alábbi hatá.ozatol ho7za:
,lll2012. (V.29.) sz. Kópvisclő-testületi határozat
lIóvízgyörk Község Önkormár,vzal Képviselő-teslülele úg},döntöit, hog} cngedélye7i a Pctőfi Sándor

^ltalános 
Isko]a ] 2 lij turai lakóhc]!,ű gycmck fc]vótclól,

Felelős: Tóth fibor polgármestcr
Lukesné Csábi Agnes jeg_vző

Kovácsné Toldi Jldikó igazgató
llat:íriű: azoirral

d.) Frz§ób(l u{alránt Lőralkalmazollak részóre
Tóth Tibor: A PF]B iilésen felvető.lött a nlcgtárgyalt pénztig]-i bcszánoló kapcsán, hog},
pénznlaradványunk van. 

^nnak 
ideién a PF]B elnöke azt mondta, nrikor sére]mezték. hogy

nagyok az elvonások, 1rogy visszatérünk erre akkor, mikorjobb lesz a pénziig}i helyzctiink,
Ugyan most jobb a pénzüg),i hel)Zetúnk, dc lcm .jclenti azl. hog}, c7t a pá]zt most cl tud.juk
költeni,
Raikó Gáborl P]jB ülésen clhangzott. hogy több mint 8MFt pénznaradván]-unk van. aZ
ó\,odavezetij ejnlítette, hog) nlilycn igóIetct tetttfut, l]a ]esz pónz, aktor nenl fclcdkezürk
nreg a dolgozókól. KéIlen a hi\,atalt, dolgozzauak ki eg).kilrlutatásl, 1llennyibe kelijlne
nekünk eZ az ígéret. r\ PEB iilésen számo]tuk.2Nllt ftjlé került az összeg. AZt mondtuk. rre
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kirltsiik e1 az öSszes pénzü]ket. ami megn,laradt, hisz van olvan ígórct is. hogy a talaihó-
pál)ázat előkészítő munk.ika kb. 1M|t-ot szavazott meg a testület a pónzn]aladvány terhórc.

^Z 
is c]hangzolt, hogy az önerőt a pénznaradvánn,val biztosíian./rnk. Elhal,Igzotl aZ a javaslat.

1rog1 a közalkalrnazottaknak" ha ncm js az epósz összegel. de egy bizon,vos összeget adjunk
vissza, Ha a n] \il,Dáisal adnánk, az több mint 2MFt lcnie. ha 50o/o-ál adnánk. aZ lMFl ]enne,
M hdenki kapna 2500,-lt Erzsébet utaivanyt .júliustól 2012,dec.31-ig. ó\.odába. iskoiába,
milv,háZba. védónőnek és a temetőnek. 35 enrbert órültene, Ha 5000,_F-t-ot adnánl!
mindenkir'ek. ós negadnánk aZ ó\odába aZ e]vonásra keúlt mulkaruhát. akkor a7 több mint
2MFt lennc. Van ol1,an lehetőség. hogy II_íélértiil megadjrrk a 2500,-Filhó Erzsébet utah,án}t.
és a nrrrnkaruha meg 1enne adva az ó\,odai dolgozóknak, a7 ].0]7.,135.-Ft lenne, P!]B
javasolja ezt az összeget nlegadni,
T|ilh tibor: \L' .,pT ttcr, rz cItjtcrie§./tc: <lrogcoi5i\al. ke,,'ell.,1ilt.dl ic c/,,c,

A Képvj§eló{estii]et 6 igcn szavazattal, eg}.halrgíilag aZ alábbi hatírozatothozza|
;í5/20l2. (v.29.) §z. KóDvis€Iő_testületi határozat
Hé\íZgyörk KöZség ÖnkormáOyzal Kópvisclő,tcstiilctc úg! döntött, hogv minden közalkalmazott
2.500,-Ftlhó Erzsébet ulal\án)t kap 20]2- jú]ius htirraptól, Az óvodai dolgozók 25,000,1]ttév
nrunkaruIlapénZben lés7e5ülnek,
AZ öSszeg a 2012, évi tafialékkerelben rendelkezésre ál],

Fclclős: Tóth 'l ibor polgámlester
Lrrkesné Csábi Agnes icg},Zó
Kovácsné Toldi Jldikó igazgató
Szilágyiné Pápai Anna óvodavczetii
Góll,áné Dudás Edit gazd,r.ez,
Banl. rinszkiné'Iiltlr Erika pü,ea.

Hatíridő: a7onnal

e.) Ilóvízgvörk Poleárőrség [eTesüIet támoeitása
'|'óth Tibor: Pol8árőrség vczetőic .ie]eztl-, hog]- nagyon rosszu] álirlak anvagilag, az autót is
javítani kellene. benzinle is alig van. szeretne tánogatásl kérni. Jal,asllln, hogy ]00cFt
támogatást adjunk a Polgáriírség részére. lrog}, ludjanak járőIöZni.
Szovics Nlihályl A vásáIoz(iktól a Polgárijíség szedi be a heiypénzl. \ran még abból bcvétc]?
Péli Károlv Hévízgliirk Po]gárőrség: Nag},on kevés be!ételünl( van, 18eFt volt a míl]t
ll,irl:pban. de trr oll an_ \l,p\ ep)dIla|ár |]i,lc.,
Tóth Tibor: Aki egl,etért írzzal. hog}, a Polgárórséget 100.000.-Ft,ta] támogassuk,
kézle Itartás sal j elezze,

A Képvjseló{estület ó igen sza!azattai. egyhangúlag aZ alábbi halározatól l7o,zza:
,16120 l 2. (V.29.') sz. Képviselő-testületi határozat
I{ét,ízgyörk Község ÖnkormlLnyzat KépVisellltestiilele úe} dirnlött. hog]. a HévíZg]rörk Polgáíőísóg
Egycsiilel lé§zére 100,000,_Ft támogatást állapir nrcg,
Az ijsszcg a 20l2, évi tartalékkeletben rendelk§7é§re á1l_

Felclős: T(ith Tibol polgiimester
Lukesné Csábi Agncs jcg,v7ő
Gólyáné Dudás Fdit gazd.vcz,

Határidő: azonnal

|laikó Gáborl Jírrrius 23-1a 1ett eltolva a hóvíZg_Yir,ki g!,el.1neknap, Csatlakozott ehhez a
tillrí\,íshoz az Iskola alapít\,ány is. sajnos pénz ncm tuülak adli, de segítenek a szervezésben.
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Kerékpáros üg.vcsségi versenyt 1esz. ttizoltóautóval isnerkedlretnek. góiiátos focitorna ]esz.
csocsóasztal lesz. ping-pong. póniló, ugláIóvár. csúszda, tranrbulin, Hévízgyörki
vállalkozóktól próbálunk adonrányokat szelezni. l'ás,v-mulató músofa is tisztázódott. A
testü]ct negá]]iipodott Mikus GyöIggyel a biilé átadásáró]. Gondolkodjunk el rajta, nTilyen
módon hirdetjük meg ir büfét, nost mi diktáljuk a feltételeket a szcrzódóshez, Ne iegyen még
eglszer olyan. hogt Yalaki a 1'alunak a köhségvetésé1 kalrositja több nlillió |rtal. ahonnan
lehetőséget kapou arra. hogv be!ételt szerezzen. Nem 1udtunk vele mit kezdeni,
Tóth Tibor: JavasloIn. írjuk ki a kultúrház biifé pál!,áZalát, hasonló í'eltótclckkcl, a
l'e]tétclcket mi diktáüuk, valamilyen szinten kevesebb bérleti díjjal, de szigorúbb fcltótclckke1,
Azalatt az idó alatl. nikor beérkeznek aZ aján]atok. pol1tosítani tudjuk ezeket a feltételekct.
r\ki egyetólt ezze1 és hogy a Calga Tv-ben meghirdcssiik. kézfeltartással _jelezze,

A KépVise]ij-testület 5 igen szavazattal. 1 ncm s7avazattal aZ alábbi hat.irozalot hozza:
,l712012. (\r.29.) sz. KéDviseIő_t€stületi határozat
Iló\izgyijrk Közsóg Önkormáll},Zet Kópvisc]ő tcsttilete ilg" döntött, hog/ a Ku]lúlbüfé kiadását
meghirdeti a calga Televízióban,

Felclős: Tóth ']'ibor polgámestel
l,ukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig,ea,

Határidő: aZonnál

Szovics Mihálr,: Mi nem kiutáhuk a lehetőségckbó1, egy idő utárl kjderült, hogy nem ílgy
működjk a vezető. 21 évig volt itt a büfó vczctője, nrindig pa]tncrck voltunk, tán]ogattuk,
letliik ezt addig. n]íg nem derültek ki fllrcsa riolgok, A testület netn akaía, hog}, cz ig),
tö énien. nem a testületen núlott.
Tóth Tibor: A büfé núködósét óvckcn kelesztül segílellük. az utóbbi időben a műkiidés
kíválni valót hag)ott naga utan. A s7ólakozás negfelelő köúllnények köZölt ke]] töItéden,
iJzenren kívül quad-dal ni a hclyzct, kér,dezenl a Polgfuőrség !ezelőjét,
Péli Károlv: Jelen pillanatbai a lógj vczetijnél van, üzemképtelen,
BazáD Tibor| lskola aliadál.\mcntcsitése megtörtént, a löldszinten a nyílászfuók ki letlek
cseréh,e. A tornatcrcol ajtó borításán durva sériilésnvomok láthatók lajta. Az új igazgató is itt
van. írj hlrzircnd kcllcnc, minden rongálásnak 1egyen felclősc, és viscljc az anvlgi
köve|keznényeit. Szcrctném negköszönni a l]öjtc csaba at),a által alapított Dóvai Szcnt
lerenc 

^lapíl\,ány 
számára akik hoztak adonán}okat,

Tótlr Tibor: Örör,trtcli cscményriil tájékoztaton a testületct ós lakosságot, Szilágyinó Pápai
Anna óvodavezctőt a Vöröskcrcszt meg!ei szervezete kitültette. Gl,atulálunk.

Jc n :ókoq"v l|r,.lL i t;;
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