JEGYZŐKÖNYV
Kószült: A Hévízgyörki Önkomrinyzat Képviselőtcstiiletének 2012. olúóber 11-én megtarlott
rcndkíviili n},í]t ülósélől a HévízgyöIki PolgáDllesteri Hilatal hclyiségében.
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vannrk:

Tóth Tibor polgárnester
Fercsik Tibol
Rajkó Gábor
Szovics Milrrily
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djelenléli íy szerint

Tóth Tibor: I(öszöntiinl a megielenteket, tlcgállapítonr, hogy az ülés határozatképcs, nrivel 7
fóból 4 fő megielent. A mai ülés .je gvzőkön,W--hite]esitőjének javaslom R;ikó Cábor
keoritelot é. Szovie. Villal1 kep,i.elor
lsmeúetem a napilendi pontokat:
NaDirendi DontokI

Aszódi jáIási hivatal kalakításáloz
]jlőadó: Tótlr Tibor polgánnester

1.) Megá]lapodás-tcó,ezet

aZ

2.) Béke utca belterülctbe csatolás (Kustla']'jbo1 ós társai kérc]nle)

Elijadó:'lóth Tibol polgiirmestel
3,) lrétrymásológép javítása, karbanlartása aián]atok kiválasztása

Előadó: Tóú Tibor polgá,mesler

MegállaDodás_ten,ezet az Aszódi iárá§i hiYátal kialaldtásához
Tóth Tibor: Fo]ynak a tárgyaláSok. Ilivatalosan is be kellielcnteni, hány fót adu1 { át, 1 főt
aduDk át, 1 szánítógépet. ügysegédct nenr alkalnrazunk. mert igazábó1 senrni nem változik,
meú azokat aZ ügyeket mfu idáig is Aszódon intéZték,G},ijlkről nemigen, Abban maradtunk.
lra csetleg később sziikség ]esz rá, hctente egyszer kijön eg_v ügysegéd, le lehct adrri bizonyos
jl)e!cL Hd -zr \.r,ik. _Lkor rrl'J i'ajánljll rz örcg i.kol;\dl, lc\o ilodJl,
Lukesné Csábi Ágncs Vcn t,l)irn hiYatal. aki l'clajánl épületct. vagy irodát, vagy személyt,
itlgóságot.
Hévízgyörki Örrkormánl,zat 1 főt, ill. egy db, Számítógépet, Ezt kell
megállapodásba foglalni. A íestü]ctnck jóvá kcll lragynia. Ami átkerül aZ aszódi iálási
hivata]hoz a mostani telvezet szelint| idóskoúak járadéka 1 fó, normatív közgyóg],ellátási
igazolványok 165
norn'atív ápolási díj 10 fó, mozgáskorlátozott ügyintézés, és
hadigondozoll ügyek, ilyen már nckünk nincs. Védelenbe vételi ügyek, gyámügyek is
átkerülnek. Szabályséfiési ügyek is átkcflilnek. Méltanyossági köZ§,óg),ellátási igazol!fuy 20
embenek van, cZ malad, ha nem vonja yissza a lendeletet a testiilet, eZ kb. 500.000.-Ft/év,
ame]yct az önko !ányzatnak keII ]'izetnie, AZ átkefülő kijztisztüselő nunkakörébői 10- ]5 %.
ami átkeúl Aszódra, a többi maracl. segélyezésiügyek. köztemelési üg_vck, lakáslinntafiási
1.)

A

fő.

támogatás, Icnclszeles szoc.segélyJ mélliányos köZgyógyellátási

igazolr,án1,ok,

csaláclgondozók*al, CyeImekjóJóti sZolgáialta1 kapcsolattaltás, [oglalko7tatást ]ie1},cttcsítő
lánlogatások, kömyeZellanlllmán),ok, an"vakönyvi iigyek, nópesség-nyilvántartás, stb.
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Raikó Gábor: Ez a.|egyző dolga, hogy ezt eiossza a dolgozók kijzött,
Srovits Vihálr: l-gatlar , tte n .rolLr-iJ.. c.rk a .zan llógcpet,
!423a!!!91: A meg1lllapodás-tel\iezetbe az is benrre van, ha a késiibbick szerint igény meliil
1il, hogy ügysegéd 1egyenjclcn, akkor az épiiletrészt, jrodát odaadjuk,
Tóth Tibor Aki egyetért az előtelies7tós elfogadásáva], kéZfcltafiássa1 j elezze:

A Kópviselij-testiilet 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatoll7ozza..
85/20l2. (x.11.) sz. KéDvisrlő-testületi határozát
Hévizgyörk Község Öl]](olmán!Zat Képviscló-testülete jóváhagia a aZ Aszódi járási hivata]
kialakításáró] szóló megállapodás-tervezetet. ós feIhatalmazza a poLgámesterl a negállapodás
alairo-,rrr,

Fclebs: l olh lihc- po'gx]mesier
Lukcsné Csábi Agncs jcgyző
!g!!!!(l azomal
Béke utca belterületbe csatolás (Ku§tfa Tibor és társai kérelme')
Tólh l iboíj - l\,1lcr]e i1,. eIL]Ie|ie{,. é.j.Szovics Mihályl Kcriil nekünl< ez vaianribe?
Tóth Tit}or: Nem kerii1 semnribe.
Lukesnó Csábi Áenes: A lulajdonosol nyilatkozlak, hog"v vállalják az ijsszcs költséget,
Bázan Tibor: Adtak bo ők igényt?
Tóth Tibor: EZ Inár kót óve lrílzódik, most készült ei a nlunkaréSz.
Aki egyetófi aZ előleljesztós elfogatlásával, kéZfeltarlássa] ie]ez7e:
2.)

A Képviseló-tesliil..t

,1

igcn szavazattal, cg}üangíllag aZ a]ábbi határo7atotllozza|

86/2012. (X.11.') sz. Kópviselő-testületi

határozat

Hévízgyör,k Község Önkolnráiyzat Képviselő-testülele Hévízgyölk Község Ön](ormán}Z9t
Képviselő-teslii]ete hozzájárul ahhoz. hogy Nag,v Róbert 35/20]2. munkasziimú változási
lirzt,alza alapjin a 2']13, 2114 2715 1,1clyralzi számú 1öldrész]etek be]tcúletbe csato]ása
megtörténjen az alábbiak szcúDt:
IIévíZg),ö& 2713 1tsz szántti

Hér,ízgyör,k 1472 lrrsz kivelt beélrítotlen tedilet

Hévízgyölk 2714 brsz szántó

1Iévizg_vörk 1473 hrsz kivetL beépítctle1l teriilet

l1óvíZgyijrk 2715 lúsZ szőlő

Hévízgyiirk 1474 fusz kivett beépítctlenteíilet,

A

kópviseló-testület felhalalnazza a polgáImesteí az iDgatlanok változásának röldhivatali
bejegl,zésére,A bcjegyzéssel kapcsolatos költségeket a tulajdo1,losok fiZedk
Felelős: Tóth'J'ibor polgármester
Lukesnó Csábi Ágnes jegyzó
Hajdu Tünde ig.ea.
IIatáridő| azonnal

karbantartá§a aiánlatokkiválasztá§a
Lukesné Csábi Áencs: A két lárs különvá]tal. milldk(ttclr adtck be ijinlatot. I.ckete sándor
johb ajánlatot adott be, utána Mol1lár, Liiszló, rnikrlr- ezt ncgtudta, ó is egy.iobbat adotl be.
Níost mindketteD olcsóbbat adlak be. ameirnyi volt, 2,68,-Ft lett nindkettőnek aj.trlata.
3.'l FénymásológéD iávítá§a.

]5]
Molnár t.ászló 1990.óta dolgozik, rrreg vagyunk vele elégedve. Ncmcsak a hivatalnak van itt
másolva, lnnen nrúvclődési ház, orvosok, védőnő, civi1 szervezetek, sportegyesület, lakosság
stb,

!4fu!1Q!!91: Javaslonr, hogy csak 201,1. dec,31-jg Lcgyen a mcgbízás.
Tóth Tibor: Aki egyetéfi aZ elótcriesztés elfogaclásával, és Rajkó GáboI javaslatáva1, hogy
2014,dec.31-ig legyen a szerződés időtafiana, kézfeltartással j elezze:

Képviseiő-testület,1 igen szavazattal. eg}üangúlag az alábbi lratálozatot ha7,za:
(X.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
^
87/2012.
Hévízgyörk Kőzség Önkonrrányzat Képvisclő-testijlele úgy döntöti, hogy a 1énymáso}ógép
teljesköfű üZelieltetéséro a Reprogaph ljut1galy Kft Mo]ná, LáSZIó ügyvezető 1149
t]uclapest, Kövér ]-ajo s lJtca 2I-25. bizz.a foeg nettó 2, 68,- ]:t áron,
A szelződés idótallama 2012- október ]-től 2014. dcccrrrber 31.-ig
A Képviseló-tcstület fe]hata]múZa a po]gámlestefi a SZerZődés aláírására

Felelősl Tóth 'libor polgáImester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezetó
Haidu Tűnde ig.ea.
E3]!!!ú!ó: azonnal
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Ha 1nás hozzászólás nincs, a tész\,ételt megköszönöm,
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