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.IEGYZOKONYV

Ké§zűlt: A Hé\,íZgvörki Önkormányzat Képviselőtcsületének 2012, szeptcDber 25-én
megtaltott lendes nyíh üléséIii] a Hévízg!,örki Művelijclési IIáz nagllerenr lrelyiségébcrl.

Jelen vannak: Tólh Tibor rrolgárn1ester
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Szclvics Mihály

- d jelenlétí íN szelful

Tóth Tibor: Köszöntöm a megielenteket, megálla!íton1, hogy az |ilés határozatképes, milel 7
főből 4 ió mcgiclcnt.2 fó jelezle távolnaradását. 1 fó nem jelezte. A mai ülós j eg],zőköntv-
h itelesílőjénck javasloln Rajkó GáboI képviselőt és Szovics Nlihálv képvisclót.
Isnlc eteni a napirendi pontokat|

]{aDircídi DontokI
1.) Polgálnlesteí táiékoztarója a kól ű]óS kőZött tőftélrteklő1

2,) Hévízgyörk Község Qnkormánlzatának 20l2, l, félé\,i előiíán}zat_lnódositások
- Hévizgyörk Kózség Ólrkormányzat Kópvisc]ő tcstületé nck , , , ,/20 1 2, (. , . , ) sz, rencle lete

a 7/20l2.(lll.7.) sZ. (AZ őil(onnán_vzat 20l2,évi kö]tségvetésél,ől) rendelet módosításáról
1,1(iadó: Tóth l'ibor polgánnester

]) HévíZgyöík Ki]zség a)nkormányzatának 20I2,évi kő]tsógvetésének I. félé\i te]je5ítése

--L_lőadó; Tóth Tibor polgánnestcr

l,r Bur.l llrut:aricr l,e.5ookLali5l Ü. ,onnel,;zat'Ö.u töndrj-cr d.zcr
E]őadó: Tólh'l'ibol polglLüIester

5.) Tájókoztató a 2012. 1.|élé\,i adóbevételck alakulásáról
Előa(ió] 'fóú Tibol polgáInesleí

6,) Előterjcsztés a köZdsztviselőkkol szcmbc0 neghatiilozott te]iesítménykövetclmónyck
alapját képezó 20i2.óvi cólokról
Llóedó: Tóth Tibor po]gármcstcr

7,) Galgamenti Viziközrrrű Kft. tulai 088/4.hlsz-íl ingatlan - Iáépítéssel vegycs
íijldhaszná]atj.iogot alapító szerződés.jóváhagyása
Llljadó; Tóth TiboI polgáflncster

8.) Szándéknyilatkozat 3000 fő lakosságszámot meghaladó öDtriormán!,zat részélól. a iemzeti
kijznel elósrői szóló 2011.évi cxc.tv,(Nkt,) 97.§-(24)bek.b,) pontja alapjár
Előadó: Tórh'|'ibor poIgánnesteí

9) Eg!ebek

l.'} Poleárm€§ter táiékoztatóia a két üIés kiizőtt történt€kríil
Tóth'I'ibor| Kistérségi ülés volt. tóDája a fólé\,es bcszámoló \,olt. A kislérség é\ek óla
szabályosan. eledmén,vesen gazdálkodik. A logopédia óras7ánot heti 1 órával negnöveljijk
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ebben aZ évben, c7 ncm kerül pluszpét1zbc, Az aszódi iárási hivatal vezetőjc a
kormá,il,hivatalnak cgy gyes-en lévő osztáiFezetője lesz, Beielcntésle kerü]t, hogy a
Medcentel ok|.I-\,el felnlondja szolgálatát, 6 hónap ál rendclkczósre aZ öíkornánv7atok
szán]ita, bogy ezt a helyzctct mcgoldiák. Az állan nem iögia állanrosítani a járóbctcg-
cllátást, Mcgoldásl ke]l keresr'i a múködtetésre, jövő héten a tárgyalások meg fögnak
kczdődni, Hótfón beindult 9lőve] a gonclozási köZpont a faluban. A nyáron építeltünk a
központ mclLé eg}, falat, a ltü]só színezést 1bgjuk mcgcsinálni, 

^Z 
e]illúlt hctekben 1öbb

hel!,en is törtótlt rongálás a íáluban. padokat t(jnkietettck. fákat kilaposlak. e]vágtak, az artéZi
kútná] a kót csapot, kiliryót ellopták, Önkt,rmánrzat rnuködesét befol)asol|a az. lrogy,az
elmúlt évbcn elfogadolt a Korn]ány egy töI\,ényt, anel,v szabályozza aZ őnkon!ánvzatok
hitelíeh,ételét, A folyószánrla-}ritelre is vonatkozik. MindcD ölirományzat így tuciia a napi
fiZctési gondjait megoldani. l]ogy ezt alkalmazza. Á bank fclhirta a figyelmet a tön,ónyi
változásra. A bankok ana sarkailnak bennü <et. hogy aZ ö1]komlányzatok köZös
ósszcfogással g,vózzók meg a konnályzatot, hogy ezl a töNén)-t \,á]toáass.ik n1eg. A l ÖoSZ
és MoSZ elnökc. Gónesi polgfumester ú í egy cilket. hog,l a kót önkortllán} zati szcnezet
o]}an l]atá.tozatot hozott. hog!,kérik a komlán}t, hog), ezt a t!-t változtassák nleg. Az
önkormányzat megál]apodott a katolikus egyhazzal, hogy a temető bcjáratálál 1évő kercs7tct
és a két plóbános úr siliát fclújitjuk ós körn),czctét rcndezzük. A katolikus cg)lrM is kiveszi
réSZét a költségekbij]. A kcresztnek a íelújítását Zabos lstvál végezte el. a két síremlék
l'elíljílását Dali RóbeI1 fogia elvégezrri. Az önkonnánvzat téIburkolást fog végezni,
parkírozzuk,
Raikri Gábor: En és a Bazan Tibor váI]altuk azt a fcladatot. hogl a katolikus cgyházzal
megbeszéljük ezl. Az a megáilapodás sziiietelt. lrogy Zabos lstviil] társadalmi nunkában
csinálja mcg a keresztet, a síremléket a katolikus eg_vház fi7ctj. aZ öntomiin},Zat a
tórburkolást vál]alte.

2.) Hévízgl,órk K rmán 
" 
z.ltÁnak 2O12, I . ódosítások

- Hóvízg},örk Közsée Onkormánvzaí KéDviselő-testületének ...,/2012.(....) sz. rendelete
a 7/2012.(III.7.) §z. (Áz önkormányzat 20l2.évi kiilt§égvetéséről) rendclct módo§ítá§áról

Cólváné Dudás Edit gazd.vez.: - Ismerteti aZ o]ótcicsztést,-
Raikó Gábor: PIB megtárg),alta aZ előtc.ics7tést, elfogadásra javasolja_ A takarékos
gazdálkod/rsnak rrregjött az eredn]éllye. hisz biztosítva van az önkománvzat műkódése errc az
évre is
Tóth Tibor: Aki egyelélt a rendelet-terYezet elfogaclásá\,a1, kéZleltartással je}ezze:

A Képliselíitestüleí egyhangúlag 4 igen szayazatta| az alábbi rendelctót alkotja:

Hévízg}örk KöZség Önko lán.,-Zala Képviselő_teStületénck
21l2012.(lx.26.)§z. rcndelete

a'712012.(IIL7 .) sz. -\z önkornlányzat 2012,évi költségvetéséről szóló
rendeI€t módosításáról

11őízgyark Ónkorntil4,:aí KéPiíelő-teslülete az Alla}nhLlz!.lrlasral szóta 20l l. á,i CXCl,. ttj--é11|
23.§.l]..1 bekezdése, 31.§-a, yalanliú dz álldl l]ázko,kisról szíjló tl. régrehdjtósdlól s:óló
36t/201].(,YlL3l ) Karn. rendeletben íoqlaltllkat.- 12. § a 7,/20l2.|m.07)s.. köllsógleté.ri
rendeletét az alábbiak szerint módorííia:

/.§
A kölíséglelési rendelet 2,§,a helÉbe a kö\,etkező lép:
A kéPyiselőleslűlet Llz ö ko úry)zatí szinte ajs.rzesííelí 20]2, éyi költségveíési,íőösszegél 1]2_8,17
eFí-bull áIltryílja rrcg.
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2.§
kölíségetési fendeleí 3.§_-a heljébe a kö],crke:ő léP:

L]) háüy íl ósrer,- ka)líség|etéséből kdpatí tá]l1ogatás
i ln k. l nö n, l, Aul t :"xv. l.|, ; l 

j, nJÉ,l ] J.,,)
On ka r műnyza l o k sL]j áb s n űköd é s i b eÉ te l e í

Helyi adók
Atengedett központi adók

Talojleúelési díj
,LlxÉb sajátos beútlek

b) M|íködósi és .íel hallnozás i céhi ttinogutű:éríékű beyétel

E l kiil ö n í le íl ál l dllli pén z a l d p b ó l
TB P[nzüEli alapjaiból
I Ie b i ö n ko | |]1Liry,.0 l ki l
Ne zeíis!gi ihkaruAryattól
Tö b b c é l ú ki s l é^ é gi í t:í s uI ás tó l
Jogi szemé U isé gű íöl:iliásl ól

.1[űAütí:i ÁinlhnA eldiIinJ,zllío ö§.ze\e :

Ebblíl:
- :lnlélyi jellegű kíadások
- Dlunka.ldókdl lerha lő j ár ulékok
- dalagi- é5 eg\ébJi)l|ó kiddó9ak
- to]4a3, ll,.]r cfl :Aű n];A..J :, i I i.,d,i.
- Dlíikódési céhi pénzeszkö, áíadás
- íársadalo1n- és srac.pal. ju!ídlás
- hitelek ry)íilása, lölld.k^e
- b?$jldi é ékpapírok beúhása

Áz önkohlán}ví felhalnozási kiadúsai ijsszesen :
Á.íe l új íkisi é5 fel hdklozúsi k iadásokból :

- a bcruhúzltsak elliírány:ata
- íelújításakelőiúDzala
-r,ll]Jlhn-á,i . élu rcn:,,:ko- ö1o.1á,
j kéPtiselőles!üleL Líz í) k)rnlűDlzdt.,
- ókalúnos ldtídléklit

céllorlalékát

ban hotározzd meg,

Télré8i í?jlcszlési lanáL,skjl aZ álldmházkrl(]s körpatíí alrendyerén

25.7aOeFí

B5aeFt
1,1,()eFí

9].611eFl
116.3]7eFt

1 'l8,667eFt

15.953eFt

1.60l eFl

a cl.'l
0e Fl

0cFl

behlrijl kopot, Etis,íarúsból s:drnLlzó pén2es:köz
Fejezleli kezelésíí ?u;il,án :al heűlelcké l

e l szá ua l h al ó ős s ze gb ő l
Kö:poni kajlls!g..e/és előirLi }zal-módosí!ási ka)lelezeííség

é l ki l tli lí e l i e s í lhe íő e lő i l á n,|:a lá b ó l

c) Kö:hdtalmi heűtel
d) h]taméry)i klííkültsi beűtel
e ) I,i. l ha lmo1á s i h e N é fu, l
j Iíííködési és .felha lntozá.,i célli 1!^,etí pénzcszkö-
g) Az előző é\,i nűködési és Jelhdl nb:Lis i célli noradváfi! úllélele

(dmel, eíll az aryeú kölíségyetéri n|adfálryából szúrna:ib 1eFí
h) kölcsön, ka)lLsar1 1,i.1,1:atérúlése 25.17()eFí
i) eli;z.; éú pénzn]arddNány igénybe\élele 97.172eFt

7.582eFt

0e Fí

30eFt

',aO3eFl283e11
a eFl

-122,693 ezel Fl

121.890 ezer Fí
3 2.315 ezar I"í
96.1I9 e:e/ Fl
3.1a0 ezer Ft
1.281 ezel 1.1

1:1.262 ezer Fl
28.727 ezer Ft
22.366 ezer ].t

11,180 ercl Ft

ó,]t,ezer Fl

1].528 ezer Ft
67.116 c:e/ ]:l
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/]) Ez a rcn(]eleí a kihíl,tletés napiűl lép haíáb,ho.
(2) }1 fe delet kihirde!éséól a iegző sandoskadik

Tólh Tibol 5k.

Po18árnestel

2. A képfiselő-lesíülel Lí: önkarnőürrat 20] 2.

a. aldbbíak szeri rJogadja eI:

3) Hóvízgi,örk Község Önkormánvz.tának 2012.évi kiiltségvetó§ének I. féléyi tclicsító§e

Góh,áné Dudás Edit gazd.vcz.l - Részletescn ismeficti aZ elijterjesztósí.,
Raikó cábor| PEB megtfugyalta aZ eLőterjesztóst, cifogadásra javasolja. A köt\,én"vbői
goMft-ot hoztunk át ene aZ évle. Ebból az Lfélóvbcn ]ett leljesítvc 20MFt. 10MFt van

beteNezvc a kamatra, A ll.1ólévben ug,varrúg.v kcll tör]cszteni a tőkerészt, a lerrnmaradó

összeg biíosítani ibgia a 20]3-as kötl ény-\"iss7afi 7ctésének tőkcrós7ét, és a kamatot

ug,vanúg.v a költségvetésülklre kel1 bctcn,eari, 2014-re az önkonTányzatnak elfogy az a

pénzbe, amibe ezt a 4oN,lFt-o1 évcnte, 2022-ig l,issza kell 1lzetniin]<,20]4-bcn az

ijnkormáIl}Zatn.ü,10]\4}t-ot elő kell tcremleni, 1d ]átszik aZ, amjt 20l1-ben cIkczdtünk, hog},

tudunk úg,v működni, igaz. 1'ejlesztósckre ne]n jLlt, de a úűködés biztosított. Gépjámlúadó

50%-át e]vonia jövőre az álliurr, Az iskolábarr a pedagógusokat az állaül foeia ínanszílozni,
20J3-ig az önkormál),zatnak kell az iskola núkijdéséIől gondoskodni.

fólLTjDgIr Már 2011-bcn is úg.v gazdálkodtultk, 1]og), pónzmaradván},t tudlunk áTho7ni, 7-

11\4Ft-os larlalékkal lendelkczünk a kö]tségv.tósbcn, EZ aZ önkonnályzat úira
bebizon]-ílotta, hogy az állani tálnogatásból és saját be\,ételből tudtunk gazdá]kodni. !]lrben

az évben is 31MIt kamatot t'izettünk a hitclekre, A ,10MFt-ot az óvadék számlán lóvó pénzből

]'edezzük, Ha aZ öl1kormányzat nem örökölte Yolna ezt a hitelallományt, akkor az idón 31MFl
ból bármit tudtunk vo]na csinálni.
Aki eg}elé az előterjcsztés elfogadásá\,a1, kézfeltatlással jelezzc:

A Képviselő-testiilct 4 igen szavazattal, cg},hangúlag aZ alábbi határozatot hozza:

77l2012, (|X.25.) sz. Kópviselő-tcstületi határozat
Az Ónkormli\,zat 2012. ai gaz.lólkodásátlik ekőíélél,i teljesítésétől szóló beszántoló

elJogltlúsáról

Hévízgyörk Ónkonnányzat KéPiselő,tes!ütcle az illdnhLiztaft^lól s.óló 2()1 t.éNi CXCy-^,,87- § (l,)

bekeiése alaplún a hetr-i öfikornűl!,zdl 201). é|i 4dztlálkad^d ak első;|éléú helyzetiűí szóló
lájékoztna, beszánolót az alábbiak szerint hagiajó\,á

t. tZ önkorntny:Lrí 2aj2.6i gazdálkodLisánok első ,íéléfi helyzetérőI sztiki lájékoztató d2

ijnkomláD)za!, talamiltt az ö ka ún Zaí kjllségelési §zel,vei ek adaídil a 7t'2a12,(1 ,07,) sz,

kól$égelési rendeIe!ében negjelcnő szerkez?!ben tlo,1.1l }azza.

Lukesné Cuíbi Ágncs sk.
Jeglző

Az önkormányzat és költ§égvetési szcrvei
2012 .óvi költ§égvetósi eliiirányzatain:rk clső féIér,i alakulása

éli kőltségyetési előirányzdldi dk elsőíéléNi íeljesítésé!

Elííinín),zat Ere,Itti,|őhinyzal M,;,lositolt
IIőirint7ní

2012,elsőíélé|i Telje§ítés

301l00 1 4]2E1/- 209791 50,E%
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ofikarmóryzal

?eíű s. lítLlsk.
Napközia h.@^olta

267327
63156

85329
11706

399071
71278
87926
16081

20390l
362E8
16355
2]9,18

51, ]
50,9
52,7
52,0

301]00 1l2E17 2792í7 ó7,ó%

O n konnű|,zat

Palől s, Al.,Isk.
\aTrnrlJllh.U\ltLlLl

2117327.

63-156
B5329
.1170ó

399071
7]27E
8792E
16031

2i019]
3731t
17160
2:l919

67,E

5 3,6
5 t,1

3. Az ankonlónyza! 2012. bi költség,etéri bel,ételei:
- eledeíi elóirón_|zaíait,
- a ]|lódosííO|t előífónyzaíakaí,
- a: elsljíéIé,rí le u es ilést, ldld]ninl
- a leliesülés alaklárát

a: l , sz. me llóklet beÉíeli Jbüasank é l i boü lásb.lll t d llal nú::tl A íu|ásonként be utalotl bel,ltelekeí
illléz űnyenként L:: u-L], íeltdatonké í d 3d-d.,\z,mellikl!lek tuflalnd::ók_
1z Ónktlrmányzat bevéleti ctőilti y:utllinak L.íöI6,i nucsítésíll o: otáhhirlk szerint hagtj,tjőtl:

1.Áz ih kort]únlzut 2 0 ] 2. 6i köl lség,era i k iadósll i :

c / ede í i e l ajif ánE at a i l,
- d údasílal! ílőirűrrzubktl,

e l s ő íé l é y i te lj e, í té.r t 

", 
a l an in t

- d leljesülé, alaklását
a 2.s:.nrclléklet kiadúsijogcí szerintí boníásban fufíalmdzzu.

5. Áz öükofmalrza! ]nűködési kiadási előirún},.dtaindk 2012. alsli Jélői teuesíléséí a kéP|,iselt;-
te|lüleí d ki)\,?tkezók .|zelinl hdgia ibá:

eFt
E l í;iú n.|)zat me g nerc zé § e Eíedeli 2012.clsííJélévi

leIiesítés
Te!icsilés

Iníéz 1. 1íiködési belételek 33003 330a3 2a31l 61,6%
Önk lhtos tltik.|: kiizh het l16317 1.1ó3 }7 7519ó
TúnloL,aíások ,t j8,t7 9,16l,t 5 3018 56,0%
:I'bnaalás ér!. l'elhahn. Bel 2 ]95 655l 65s í ]00.a%
Tűnosalús élt. nník. hef, 91a2
Előző é],i kteyelés i kies.,rislzal.
Tó 1a!1l. K,]L,, ylsszalé1lllesc ,l70 17a 9 5,3%
Lécleqesen átrc!l Dé :es:k. 0 0 a
Fclhalnoz- ls tőke iellegíí be1, J88 558 193,8%
,1 Iukrde \ i, I l ú l ] i k l le h,elc 250a0 25a00 )aó3l 82 5%
EIőzíj tyi nénzn iaénlbelétel€ 0 97172 100%

E lőirány zat ne g h e,, lzé§ e Ercdeíi Módosíloít
el(íiránvzal

20I2,elsőíélévi Tcaesítés
glllkulásll

Működési kiadá§ok öss.. 296I00 40I667 2 1593 50,2%
Ebből:- Sz.neh i intani:ok 11B125 ] 21690 ,919j ]3 8,j
- ]|.1 utl kaadókal llrh. iúr ult kok 31631 1211, l537t 17,5%



1 Képiselő-terííile! a nlikódé.ri kiddaLsc}k aldkulúsáí iníéz lé]D,enké ! dz d,d, szakJelddafu kéfil,

ki1l?tt eti;irlinf:aíotlként a2 5d-dsz, nellékletek szelhl íog1í]j(] el,

6. A2 ö kafnlin),:dt |ethalntl:tisi, beruhúzrisi kiadásaílak I .íéléyi íeue.\ílJ:é! a: aldbbiak .rzefint

-Dokryi és dologi j ell.k iatlások 96976 9E1] 9 50,5, ó

Tánoaalá\ énékű kiadás 3100 3100 l}lí 38,ó%

véglet es nénzcszk ándLis l l5a l281 ]): I 95,1%

Iols,lcldla 1c\ \:acDaL iuíl. l1262 9532 6ó,8%

I l i l.,l L k 
^ 

ú1 l,i,,], l, Vl! 5: l |; \c 2t727 2E727 1I2 r7 113,6%

B? l löLl i értékDaDi n k kiadá§ai )23ó6 22366 ]00.0%

E l ő ií ú n! Lal m e 8 h ev ezé §e Eíedetí Móllosítolt
elí;ilál!|,Itlt

Teü.aI kulil§a
%

F e l h a l nL c é lú, e. átLld ú.\ ,aOa 5000 1]27 26,5%

]n t é z n l. b eru h á:ti s i k i a dá s o k ó87] 1l1,2 %

1z hkarnán!-zal és kölísé!\,eté.\i szcfNeí,íelhal b3d:r1 kiLllárdinak leljeríté.réí a 1. sz.fudlékld \zerint

hag,vjajólá.
A tartalék összegének aIakulása

7.,1zö konúnyzat ké pfBalőlesí úle le a t.]rlalék-k!rct dlakulásá| oz aLib b ia k feri lfugodj(1el.,

F€lelős: Tóth Tibol polgánnestel
Ltrkesné Csábi Agnes jegyző
Gólyarré Dudás Edit gazd.vez,

E4]!i!!idé| azoll]1al

I!i,]!!L:!!bg!:Javaslom, hogy most tárgyaliuk meg a 8,sz,rrapirendi pontol. mive1 a gazdasági

vezetónek e1 ke1l mennie,
A kéPliselő-t.síiitel 1 igen szayaztltí. , eglhang|jlug elíOg(ldjd a rulpírendi pant módosí!úsl.

4.) Szánrl tkozat álríIó önkormá l íész
nemzeti közne\' |ó 20l1.évi CXC,tv. 97.E.í24)bek. ntia alenián
Tóth Tibor: AZ új Közoktatá§i tv, étlelmében a pedagógusok finanszírozása elkcrül aZ

öntomfur,vzattól. A bériiket a7 állam fogia fedezli. A tv, időközbcn írgy nódosult, hogy 3000

fő feletti településeknél szándéknyilatkozalot kell tenni, lrogy tudjuk-e vállalni a műkijdést

vagy nem, Ancnn_r,iben azt mondjuk. hogy nem tudjuk a kijltségeiit miatt \,állalni, a

komránl,megvizsgáIia aZ adabkat. A döntés a tárgyalások után \,árható csek, Már most

ludjuk. hogy aZ önkormályzatok 1inanszirozását csökkenteni fogják. A gépjfumúadó 45 %-át

el fogják vonni. SZJA-bó1 sziDtén el logltak vonrri. t]a nekűnk kell cllátni az iskolát, fiZctni a

technikai dolgozókat, az düa'án 30Nl|t lcsz, A7 önkormálvzatnak ki kell gazdálkodni a

3lMFt-ot, a követkczó évben is ki kell gazdátkodni aZ ó\,oda lntiködést. 2014,re aZ óvadéki

l: l íj i r án Y d í m egle:,e2 é s e Eredeli előiún\,.al Ií.i]0\íloít előirá lz.í

céltdlíalék 6711ó
ll528
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szánlán lóvő záíolí pénz e]lbgy a tőketörleszlésre, Az önkormiinyzatnak akkor a saját
költségvetéséből kell fiZehi a köt\,ón],t es hi]elkrmatot, ez 5]]\II.t, Az isko1.1I illen feltételek
tllellett trer ltldjuk fi lrans,,Iro,/ni,
Gólyáné Dudás Edit: A |estületnck szándélrnyilatkozalo1 kelL tenrrie ós egy hónap
rendelkezésle á11. amikor a konlrJét n},ilatkozatot lnegles7j, hogy az isko]a nűktjdtetésél tudja-
e \,á]Ialni vag,v nem, Ha hozzá is kell járulrrunk a núkiidtctéshez, de nem olyan mértékben,
mintha n1i működtetnénk teljes egészében, már az is pozitiv dolog lennc, és segítcnc abban,
hogy a kótvény-visszatörlcsztósre tudjuk 1't)rdítani a fonásainkat.
Fércsik Tibor: Aíó] ucln esett sZó. hog), a szándéknyilatkozat tulajdoílviszonyokat netn
é llt. Száml./ik. nyomtatólaton, papír. stb, bármill,err eszkiizbeszelzést innelrtől áZ államtól
lehet majd kémi az iskolának. Az öntormányzatnak lesz a tcdletén az iskola. amihez a
tulajdonjogá1 kívül nrás ktjzc ncnl 1esz,
Gólyáné Düdá§ Iaditi Így, érlclmczzük,
ltaikó Gábor: PEt] megtár$,alta, ne1n hoztuni( döntésl a bizoll],talan iníbnnációk nliatt.
2012. szepternberig az önkornán)zatnak keil nűködtetni az iskolát. A tulajdonriszon_r.nenr
sztiltik rncg, Anri az öntrlormánl,zatnak plusz költség 1csz 201,1-bcnl arra lbg nlid<et sarkallni.
hogy prribáJjuk meg azt. hog} ne nckiink kelljen rnűködtetni az iskolát. Vagy van egyet]cn
lehctőség: hog,v adót vcssiini( ki. de eá clvcten. e1ae neln is akarun]< gondolni, Ncm 1udo
elképzelni. lrogy a hévízg,vörki ernberek a ruellényzsebből ki trrdnának izcni évi ,10clt adót.
Ehhcz ji'n még. hogy a gépjá.műadóból is eh,esznck. -Iavaslom. adjuk mcg a
szándékn},ilatkozalot, hogy ne nekiinl ke]]ien lnűködtetni az iskolát,
Fercsik Tiborl A PEB iilésen is beszéltük. hogv ez az összeg hiányozni fog. eZ talán
lehetóség arra, hog,Y' kijnnyitsiink és negoldjuk, Arnit mellé kclI helyezrri. a7 önko1nlán},Zat
mindcn eddigi .iogát. hogy bcleszólhalott bizonyos kórdésekbe, pl. menrrl i tanulot \esz fcl,
hottran veszi fcl, hogl,al múködjörr az iskola. stb, erliil ajogunkr.ól is lüIondunk. Ez az egy.
anit nreg kell fontolni. amellctt cgyértelnűek a száüok.
Tóth Tibor: Aki egyelért az clótcrieszlés elfogadásával. kéZfellaíással icleZZe:

^ 
Képviselő,tcstület 4 igen szavazattal. egyhangúlag az alábbi hatáfizatothozza|

78/2012, íIx.25.) sz. KéDviseló-tcstületi határozat
Hél,ízgl,örk Község Önkolrnányzat KépviselólestüLcte nyilatkozik. hogl, a7
NKT.7.1,§,(4)bck.-ben logLaltak aLapjárl az Ürtkonnonlzat lende]kezrserc álló saját ós
átengcdett bevótclek terhére. a saját tulajdonában álló - az állanri intéZmén\,1iDntal.tó kijz|otlt
áltai fennlaitott köznevelési intóZmóny feladatainak ellálását szolgáló ingó és ingati.nvagyon

űködtetését ncln képes vállalni.
Feleló§: Tólh l'ibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gól),áné Dudás Edit gazd.ve7.

!g!!Iidó: azonnal

5,) Bursa lIunurri(a FcIsöoklalá}i Önkormán\7ati Ös/tiindiircnd§Zer

Tóth Tibor: A taval),i költsógvetésünl(be a Bursa Hungadca nem szerepclt. j]gy diák kcreset1
ficg minket, hogy lámogassuk legalább 1000.-Ft-ial,
Railró Gábor| PEB megt.tgyalta, támogaúa, a bizottság .javaslata 3o00,-|t/lő/hó összeg, de
csak a rászolultak kapiák meg a PEB döntése alapján, 

^lii 
áutóval jár eg],etemte. aZ ne az

(jllkománv7at pénzén tankoljon, hog), tudiorr kijzlekcdtri,
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l,ukesné Csábi Áenes: Csak aklor pályázhaí a diák erre. ha a teicpülési öt]tormányzat

csatlaklzit a pályázathoz, AZ elmúlt évben a megyei önkormányzatok már ne1n iárültak
hl)zzá. 

^ 
szabáIyzalban a pályáZóknak elbírátia a Szociális Bizottság az egy fólc eső

iövedeltllet, és egyéb, a pályazíl szociális hel"vzetét megvizsgaja. A pá]yáZati kiírás még nen
jelent meg, A PEB 3000,-lt/'íö összeget javasolt. aZ elótcrjesztésben pedig 1000,-Ft/lő van,

Tóth Tibor: Módosító javaslat érkczett. először a P]]B.iavaslatát tcszem fel szar nzásra,

at<i egy,etert a lrn javaslatával. hogy 3000,-Ft/lő,ihó összeget állapítsulrl ncg. ké7$l1árlá§sáI

ielezze:

A Képviselő-tcstülel 4 igcn szavazattal, egyhangúlag az alábbi batáró,zatotho7,za:

79l2012. (Ix.25.) §z, KóDYi§elíí-testiileti határoznt
t. er- onrn.-,irry,^t a iogszabáIyoklak megfelclóen kifejezett és visszavonhatatlan dijntést

hozott arról, hogy csatiakozni kí!á1 a hátrán},os szociális helyzetú fe]sőoklátási hallgatók,

il]ctőlec ielsőoktatási tanulnán),okat kezdó fiatalok tarnogatására léfucho7ott Bursa Hulgarica
-Fclsőoitatási Önkomlánlzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi foldulójrihoz,
2. Az tjl ormányzat a fclsőoktatási hallgatók szánára, \,alamint a felsóoktatási

tanulmrinyokat kczáii fiatalok részére kiirarrdó,Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

ÓsztöndíjpályáZat 2013, évi lordulóiának Általános szerzódésj Feltételeit clfogadja. ós

kijtelezeltséget válla1 arla, hog} a pályiatok kiírása. elbírálása és á lelepü]ósi iiniormáDyzat

által nyújíoti tán''ogatás összegének továbbitása során maradéktalanu1 az Altalínos Szeüődési

Feltételekben foglallaknak nreglelelően jár cl,
3. Az ölkormán_vzal kötc]ezettséget víllal ana, hogy a Bursa Hungarica lelsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszcr 2013. óvi fordulója keretóberr a beérkczell pályázatokat és

a pályáZatokról hozott döntósét a Wekerle Sarrdor Alapkezclő álla] iizcmeltetett

https:/ibrrrsa.okmt,hu./palyazat/ intemet cimen elérhető elektlonikus adatbázisban rögzíti,

4. A Képviselő-testüÉt a nrellékelt szabályzatot elfogadja. A 2013, ér,i költségvelésben a

fedezeteibiztositja rnaxinurn 300,000.-Ft/év össZegben (3000.-|l/ló/támogatás)

F€lelős: Tóth Tibor polgárnlest€r
Lukesnó Csábi Agnes jeg,vző

Ciólyáné Dudás |idit gazd,vez,
Ban](óné Nagy Erzsébet ig,ea.

Határidó: azonnal

R"il"', C,ábor. PEB .egtárgyalta, elfogadásra javasolja, Ebben az évbcn még várunk
j prt"ua"tt. Sajnos vanrak még ol,van emberek. akik spoftol űZ]ek,rbból, ltogy

iálszanak az önkonnányzattal éS milliós összegcket elvesznek az önkolnányzatiól mefi nem

haillrldok beí-izctni ._rz rdol,
Tóth Tibor: Aki egyetórt az előtctjesztés ellogadásávai, kézleltaltás sal j elezze:

A Képviselő-testüle1 4 igen szavazattal, eg.vhangúlag az alábbi hatálozatothozza:

80/2012. dx.25.) sz. KéDviselő-testületi határozat
Iléűrgr-k Kü^.eg Ör,ko..árry7at Képviseló-testülete megtfug},alta_ és jóvál.aglja az

Önkonnáryzat 2012. I.félévi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámolót,

f,9!9!!9: Tóü Tibor polgámlester
Lukesné Csábi AElcs.jegyző
Gólyálé Dudás Edit gazd,vez.
Tóth Jánosné adóügyi ea.

Határidő: azoina]
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7,) Előteriesztés a közti§ztviselőkk€l szemben meehatározott teli€sítményköY€telménvck
alaDiát kéDező 20l2.évi céklkról
Lukesné Csábi Áenes: -lsmctleti az elóterjesztést.- Ú.i köZtiszlvisclői tön,ény szerint
kötelezó a teljesítmónykövctelményeket nrinden évben rneghatározr'i, Ezck alapján írásos
dokunentumot kell készíteni minden köZtiszlviselő részére" dec.3]-ig értókclni kell
miurkájUkat, akkor j5, ha cZ nem jár bérnöveléssel, \,agy csök](entésse].
Tóth Tibor: Aki egyctórt az e]őlerjeszlés ellbgadásáva1, kézlélta],tással j elezze:

A Képvise]iitestiilet 4 igen szavazaltal, egyhangúlag aZ alábbi határozalothozza:
81/20l2. (lx.25,) sz. KóDvi§clő-te§tületi határozat
HévízgyöIk Kőzség Öntotmányzat Képviselő{estiilete a mellókletben foglaltak szerint
meghatározza a 2012, é\i teljesílnénykövetelmotyck alapját. képező célokat.

1. A Képviseló-tesliilet felkéri a Polgármcstcfi, hogy; a meghatározolt
tcljesítméiykövetelnények alapjál gondoskodion a jegyzővel szembeni
tel.icsitmélD kövelelnények kidolgozásáról. és a jcgl,zó lószóre íIásos dokunentum
formájában történő átadásáróJ; a .iegyző teljesítményóftékelését 201 3, január 10-ig
r,égezzc cl, s a],ról a testületet legkésőbb 2013, 1ébrurár 15-ig táióko7tassa;
folvamatosan kísérje figyelelnmel a jeg"vző köztisztviselők teljesíhnényértékelésé\,el
kapcsolatos feladatcllátását,

2. 
^ 

Kópvisclő-tcstiilet lelkéri a Jegyzőt, ilogy: a neghalárcZott
te]ie§ítmónykövctclmén},ek alapjá1 gondoskodjon a köZtisztviselókkel szembeni
teljesítméllykövetelmények kidolgozásáról. és résziikre íIásos dokuneitum
fomájában töíénő áladásáról; a köZtisíviselők tcljcsítmón,vóftókclósót 20]3. janual
10-ig VégeZZe e], s a ó1 a testiiletct legkésőbb 2013, fcbruár 15-ig tájókoztassa;
lblyamaros.u1 kísérje ltgyelenulcl a jeg}zó köáisztviselők te]jesítményértékclósóvcl
kapcso]atos ]'eladatellátáSát.

FclelősI Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

E3]tj!I!!ó: azonial

8.) Galgamenti viziközmű Kft. - turai 088/{.hísZ-ú ingatlan - ráéDítéssel veg!es
íiildhasználati iogot alaí,ító szerződós ióváhagyása

Túth Tibor: - lsnlcncti a,, c'ól.,jes,/I(5l,-
Aki egyetéí az clótericsz.tés ellilgadásával. kézfe ltartással .je lezze:

A Képviselő-tcstület 4 igen szavazaltal. egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
82/2012. (Ix.25.) sz. Kópviselő-te§tületi határozat
Hévízgyö i Község Önkornányzat Képviselő{cstülctc a Galgamcnti Viziköznrú Kft,részére
turai 088,/4,hrsz,ú ingatlannal kapcsolatban a ráópítéssel vegyes fó]dhasználati iogot alapító
szerződ ést i óváhag a és fclhatalmazza a Polgármcstcrt a csatolt szcrződés aláírascra,
Felelós: Tótli'f ibor polgármester

Lukcsné Csábl Agoes jegyző
I{ajdu 'l'ünde ig. ca,

Határidő: azomal
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9) [gvcb€k
Raikó Gábor: A PEB ülésen is clőterjesztettem javaslatomat. az egyik volt a temető szebbé
tétcle. ezt is támogalla a PEB, a másik: a hévízgyörkiek szemében is szá]kát szúfi, a butiksor
kijln),ékén az álclatlan álapot lnegs7jintctóse, Kóre1n, hog_v oldjuk meg a dolgot, hogy ot1 a
butik mögötti terülctct naponta olyan dolgokr.a használjl&, ami gusáustalan. A butikosokkal
közijsel1 indítsuk el eá a folyamatol, oJd|uk meg, hogy ne ott végczzék el az cmberek a
dolgaikat aZ üZletck nlögött.
Tóth Tibor: Raikó képviselónek az a javaslata. hogy a butikok alsó és fclső végén keresíbc
tegytik kerítést, hogy ne tudjanak olt vize]ni aZ emberck.
Raikó Lábor: A bulikok kö/ölli lé5/l pediF:l hutiLl,snk oldjáí nrr!,
Tóth Tibor Aki egyetéfi azzal, hogy a lestület tiinogatia ezt .ü e]képzclóst. a butiksor
nögötti kcrítés építését, kózfeltartással j elezze:

A Képviselő{estület 4 igcn szavazattal, egyl,tangúlag az aJábbi hatáíozalothoz7a|
83/2012, (IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
}lóvízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Hévizgyörk, Béke utcai
butiksor nijgötti kerités építését,
Feleló§| Tólh 'l'ibor polgá nester

Lukesné Csábi Agnes je_s),ző

Hajdu 1üncle ig. ea,
Határidő: azonnal

T(ith Tibor: IgazgatóválasztásI megL]) Ug13lIok benniinkct. hogy minden töfi,ál_n*es és
szabállos voh. Amikol minden dokunenlrrm a kezünlben lcsz, részletes tájékoztatást fogok
adni. Az alapítvány pénzének egy része meg van, a ]'e]ie]entés kapcsán vizsgáIódik a
rendórsóg, A nyomozás móg nen ziirult le, addig cn,ől nenr kívárlok mondani többet,
S7orit.§ \,lihál\; Hclrzerörki fiatalo[nek ü,/ennik: soÁ",,or l;l.,n, \og] ott rrjc. rruznlk cz
emlékmiinél, Nem arla való terület ez. A szüleiknek n1eg ke]]ene rendfegyelnezni iíket. A
játs7ótereklé] is nag,v gond a szenetelés. Az iskolásokat lehetne kiküldcDi szenetet szedni,
Ezt kcllene megszen ezni aZ ott lakókkal köZösen.
Tóth Tibor: l]ttóIő utcai iátszótóren is sörös dobo7ok voltak eldobla, Este ott is felnőttek
laíózkodhatnak, A közmulkások péntckonként a játszótereknél, buszmcgállóknál,
közteriilcteken a szenletet összcszcdik. AZ önkormányzat gondol fordít a játszóte,,ck rendben
lartásáról, fún)írásri)l, A szülők hilják fcl a g,vcrnekek figyelnét. hogv kulturáltan
i,iselkcdjenek, Csáténál ]ckaszáltuk a fiivet. Akik használják ott a kel,|eket, saiDos a vízpartra
kinkják a n,vári hLrltadékot, Felhivom rnindenki figyelmét. hog,v köZterüietei ne szemctcljcn,
AZ elmúlt ülésen fogadluk el a kijzterűletek rendjélől szóló tö ,ényt, ebben benne van" hogt
bültetni is lchet,
Tla nrás hozzászólás nincs,

'7T,
Tóth Tibor

jeplző


