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Hévízgyörk Önkormányzat
Polgármesterétő1

MEGHÍvÓ
Há,izgyörk Község Önkormányzat Képviselő testü]ete 2013. április 30-án (kedden) 19.00.
órakor tartja rendes Képviselő{estiileti ülését, melyre tisztelettel meehívom,

HelYe: Művelódé§i Eáz
Házasságkötő tercm
Ilévízgyörk, Kos§uth L. u.19.

NaDirendi Dontok:

1,) Polgáímester tájékozatój a a két iilés között törtóntekről

2,) Beszámo]ó a Gődöilói Rendőrkapitrinyság 2012. évben vé8z§tl munkájáról
Előadó: Dr, Bozsó Zoltán 1. dandártábornok .endőrségi fótanácsos rendőrkapitán}

3,) DAKÖV Klt, A2 üZemeltető tulajdonáb3n lé\,ö \lzildzmu (ivoviz eltató rendszer) egyes
vagyonelemeinek és a kapcsolódó ingatlanoknak átadás áNéle]€

Elóadó: Tóth Tibor polgármester

4, ) HéVlz$ ölk Kozsé8 Önkormányzata Képviseló-testijletének , _ /2013,(.,.)sz. öikormiinyzati
rende]ete. az Önkonnanyzat 2ol2 e\ i kö ltségvetéséról szóló ] /2 012 (IIi J.) sz_ rendclet
módoSítása(előirányzatnlódosiiás)

Elóadó: Tóth Tibor polgármester

5) HévízgycjLk Község Önkormányzata Képviselő_testületének 2014, évi kö]tség\etési koncepciója
Előadó: Tóth Tibor pol8ármester

6,) Virágtrend Kft, (Rajkó Gábo| Hévizgyörk, Úttórő u,,18.sz. kére]me
Előado: Tóth Tibor oo]aJme§ter

7,) Hévízg}röík Község Önkormányzata Képvjseló{estülelének,,,,/2013,(,,.) 5z, őnkormánvzati
rendelete, az élelmezési nyersanyagnormákó1 és térítési dí.jakró] sZóló 1/2013, (L3l.)sz, renáelet
módosítása

Flóado: Tóth Tibor nolgarmester

8) Hévízgyörki Sün Batázs Óvoda SZMSZ me8táf8yalása,jó!áhagyása
E]őadó: Szilágliné Pápai Anna óvodavezető

9) 2014, évi Falunapi program megtárg;-alása, jóváhagyása
Előadó: Tóth Tibor polgármester

10,) Ga]ga menti Önkormánlzatok TárSulása Társulási Me8állapodásjóváhagyása
Eloido: Iolh T.bor poIgarme.ler

] l.) KöZv_.ilágítási támpatestek megrendelése
E]őadó: Tóth Tibol polgánnestel

1)A*özbiáonság növelését szolgáló fejlesáések megYalósitása. pályáZat benyújtása a
8/2013,(I}L29.)BM rendelet aZ eg)res önkormányzat feladatokhoz kapcsolódó f;jl;sáési támogatás
jgénybevételére (térfigyeló kamera)

E]őado: Tórh Tibor no]sámesf--r



I3,) Eglebek

Hévízgyörk, 2013, április 22, Tiszte]ettel

Tóth Tibor
Po|gármester

Meqieerzés: AzanyagaképViselók részére rnegtekinlhetó a httD:,//admin.hevizqvolk,hu olda]on,

Meghivói kaDiáI!:
]. BazanTiborképviseló
2 Bobá] Islván képvjseló
3, F€rcsik Tiboí képviseló
a. RajkóGáborképviseló
5, Dr, sápi Atti]a képviseló
6, szo\ icS Mlhal) kepvisE]o
7, LUkesne Csábi Agnesje$zó
9- cólyáné Dudás Edit gazd,vez,
g Dr, Borsó Zolran r, dandartabonrok rcndo§égi íijtanácsos rendórkapitány, Gödöllói Rendórkapiiányság
(9 R]tec7 U\ör8} ügJ\ ig, DAKoV Bag i U/e r iBa7cdLó(ag
]l, sziiag\ ine Pap,riAnna ó\ oda\ezetó
12, Gedei Tiborné n1űvelódéss7erve7ó
13, Kusn,a Ha.jnalka isk igazgató
11. Klslla ]víiháryné PEB ía8
]5 Döna Eajnhc PEB la.
l6 Fercslk 1ddn PEB la.
17. Bdnkó tíiklósné oKu íag
l8, Fercsikzsah oKB taE
]9, Összefogás Hévizgyörkért E8yesület
20, Ósszefogás a Hévíz8yörki I!ílságén Lg}esület
21. osszefogás a N}u8díjasokéd E§,esú]et
22, Hévjzgyorki As§zonykóri]s Népnúvészeti Egyesület
23, Hévizgyörki Polgáíőr Egyesület
24, Hévízgyörki Természetbarát Eg_ve§úlet
25, Gondolkodókolvasókör€
26. Hévízgyórki sportkiub
27, Hévízgyorki N-yu8díjasklüb Eg},esület
28, Gólját Fc
29, Európa szivében Egyesület
]0, catga,rnentéért Egyesület
]1,,,Porszem KOZösségi Miihely" Egyesület
J), Pa dniá C.lldí, egllo s7olgalá, Kölh Aldpllvén}
33, Hévíz$rörki Hagyományórzó Eg_vesület Népdalkóre
34. Galgá Te]evizió
35. Pest Megyei Konnányhivalal Bp, 1052 Városház u,7,
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ré:!!!!: Héyízgyörk Ónkormárryzat Képliselő,íestülethek 20]3. április 30,ófi fiegldrtotl fendes
kép|iselő-lesííileli iilésén a Hazasságköíő íercn helyiségében.
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Fercsik Tibor
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JEGYZŐKÓNYV

Készülí: A HévíZgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2013, április 30,án megta]tott

ren&ii-yílt tilesérói a Hévízgyörki Múvelődési Ház Házasságkötó terem helyiségében,

Jclen vannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Dr, Sápi Attila
Szovics Mihály

y!E!!!!!!:
- ajelenléti h) szelinl

Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megálapítom. hogy aZ ülés határozatképes, mivel 7

Ebői--6-E-,r,"g1"l"rrt, 1 fő kipviselő hiányzik, Köszöntöm a napirendekhez kapcsolódóan

megielent vendégeket.
lsmertetem a napirendi pontot:

Napirendi DontokI
1,) Polgánrrester tájékoaaó a a két ülés közötl történtekról

2,) Beszámoló a Gödóllói Rendőrkapitányság 2012, évben vé€zett munkáját] . . .
Előadó: Dr, Bozsó Zoltán r. dandártábomok rendőrségi fóBnácsos rendőrkapitány

3,') DAKÖV Kf.t - Az üZemeltető tulajdonában lévő viziközmű (ivóvíz ellátó rendszer) egyes

vagyonelemeinek és a kapcsolódó ingatlanoknak átadáS,átvétele

Elóadó: Tóth Tibor po]gármesteí

4.) Hévizgyórk Község Önkormányzata Kep\ ise]o-teslületének ",,201],(,,,]sz, önkormányzati

."'nd"l"t"]L Önko..inyzat 20l2, évi kőltséevetéseról 5zolo 7 /20 ] 2 (IIL7,l sz, rendelet

módositása(eIóirányzatmódosítás)
Elóadó: Tóth Tibor polgánncster

5) Hévizgyörk KöZség Önkormányzata Képviseló-testiiletének 20]4, éviköltségvetési koncepciója

!ó4lir; Tóth Tibor polgármester

6.) virágtrend Klt, (Rajkó Gábor) Hévízg_vörk, Úttörő u.48,sz, kére]me

E]ó4dó: Tóth Tibor polgármester

7-) Hévízgyörk Község Ónkormányzata Képviselő,testiiletének ""/2013(,, ) sz, önkormán}zati

..nd"]"t". L élelmezési n,,ersanyagnormákól és téritési dijakról szó]ó 1/2013, (1,31,)sz, rendelet

módosítása
Elóadó: Tóth Tibor polgámlcster

8) Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda SZMSZ megtárgyalása, j óváhag,vása

Előadó: Szi]ágyiné Pápai Anna óvodavezetó

9) 2014, évi Falunapi program megtárgyalása, jóváhagyása

Előadó: Tóth Tibor polgáímester

10,) Galga-mend Ónkormányzatok Társülása Társulási M§gállapodás j óváhagyása
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Előadói Tóth Tibor polgármesteí

1 1,)Kózvilágítási lámpatestek megrendelése
Elóadó; Tóth Tibor polgáímester

l2) A közbiztonság nóvelósót szol8áló fejlesáések megvalósítása, pályázat benyújtása a
8/2013,(III-29.)BM rendelet az egves önkormányzat feladatokhoz kapcsolódó fej]esztési iámogatás
igén)óevételére (térfi $,elő kamera)

Előadó: Tóth Tibor polgárm€ster

] ],) Eeyebek

Tó!b_Ji!_aj: Áz 5) Hévízgyörk Kózség Önkormányzata Képviselő tesületének 20]4. é,vi

kö]tsé8vetési koncepciója c, naPi.endi pontot le kelI vennünk a napirendi pontokból, mert a beadási
határidőt októberre elhalasáották.

A Képyiselőlestület eg,hangúlag elfogadja a napírendi ponío].,4l-

1.) polgármester táiókoztatóia a két ülés között törtóntekról
Tóth Tibor: Az új kistérségi társulás Galgahéviz€n ü]ésezett, Ki§térségi társulásunk átalaku]t és

Galga,menti Önkormányzatok Társulása néven folFatja tovább a munkáját. Az ülésen elfogadtuk a
20l2,é,vi beszámolót, és a 2013.évi kö]tségvetést, Az Eszak-K,P Meg}ei Hulladékgaz.Társulás is ülést
tartott, A bevezetett lerakói díjak miatt és az ármaximálás miatt, sajnos a gazdálkodás veszélybe kerül,
mert a Zö]d Hid Régiónái havonta 25Mft veszteség kel§tkezik. Júliusbán a 1o%-os rezsicsókl(§ntést be
k§l] vezetni, aZ megint bevétel kiesést jelent a társulásnak. Talán a kornánytól kapunk erre
kompenzációt, de ha nem, akkor a 108 tulajdonosnak kell a költségekért jótállni, Az elmúlr
hónapokban kétszer is adtuük be pályázatot energetikai témában, sajnos még éíesítést nem kaptunk, A
laktanya melletti lótér megszerzésével önkormán_vzatunk már 2003, óta fol,vamatosan foglalkozott,
sajnos idáig eredméníelenúl, Tétitésmentesen már nem is lehet megszerezni eá a területet, A terület
át van minősítve. igénybe venni csak szociáIis fbldprogram keretéber1 lehet. Egy orosz származá"ú
üZlelember már tavaly is megkeresett minket, hogy szeretne itt tevékenységet folrtatni, A laktanya
területén szeretne befektetni. A terij]et tetszett ncki, részletesen leírla, mivel szeretne itt foglalkozni,
talán át lehetne minósíteni a területet, A faluban 7 hirdetótábla elhelyezése megtőrtént.

B4iBi:']q]íD.s_r: Köszönet Hagyományörző Együttesnek a locsolkodásért Húsvétkor.
Bazan Tibor: AZ orosz beiektető olyan technológiával szeretne villamosenergiát §lóá]lítanj, amit a

kormány moSt nem támogat. A második levélben máí eá ki is hag}ta. En felvettem vécsey Lász]óval
a kapcsolatot, ő már eá a megvalósítandó beruházásokat j ón ak talá]ta, de ha aZ 50 ha mezógezdasági
míivelésben van még, akkor ezt nern lehet e]idegeníteni külftj]di szemé]yeknek, de ha ez nem á]l fenn,

akkor igéretet kaptam, hogy Szí.jádó Péter államtitkár úrhoz egyenes€n vezet az út, Energetikai
pályázat egy ]ett beadva, a köveikező majd most lesz, mert aZ óvodára, amit szerettiink volna beadni,
azt a kiírás után a Közép-Mag]-aroíszági Régiót törölték belőle, de most meg fogjelenni újra, Tehát a

máSodik energetikai pályázat, de még csak egyei adtunk be.

2.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitánysáe 2012. évben véezett munkáiáról

Dr. Bozsó Zoltán dandárt.: - ismerteti az előterjesáést.-
Tóth Tibor: AZ elmúlt hónapokban solozatossá váltak az qjszakai betörések. A másik
problémánk, már két esetben történt, hogy valaki nagy mernyiségben a temetóból
eltulajdonítja a művirágokat, A polgárór szelvezet, a közeti rendőr és az önkormányzat
együttcselekvést foganatosított, felhívássa] forduitunk a lakosság felé, hogy a civilek is
vegyenek részt aZ éjszakai megfigyelésekben.
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Dr. Boz§ó Zoltán dandárt: AZóta előzetes letaltóztatásba is kerúltek elkövetók, zömében
fiatalkoruak, fiatal felnőttek, Azon vaglunk, hogy az elkövetők elfogásra kerüljenek, és

büntetőeljárás me ginduljon.
Szovics Mihály: Allítólag a múvirágokat az aszódi piacon is árulták, Olyan információ is
eljutott hozzám, hogy 1ehet, hogy virágosok is felhasználjrlk ea? Nem lehetne figyelmeztetni
a virágosokat, hogy, ha felajánlják ezeket a virágokat náluk, szóijanak a rendőrségen,
Betöréssel kapcsolatban: j ogos önvédelem, mit tehet a ház tulajdonosa ilyenkor?
Dr. Bozsó zoltán dandárt: Jogos önvédelem: a saját ingatlanán belű1 mindentinek magának
ke]l megleremteni a saját biztonságát. Ha valaki behatol, és erőszakos cselekmén},t követ el. a
trimadással arányban kell állni a jogos védelrni helyzetnek. A besurranásoknál azt hasznáiják
ki az elkövetók, hogy nyitva van ablak. vagy ajtó, a látókörnyezetiikben talált értéktárgyakat
viszik el. Ha tetten éri a tulajdonos, el kel1 keíülni a konfliktushelyzetet, hogy bánta]mazás
következzen be bármelyik részéról, A személ)t vissza lehet taltani, amíg a rendórség nem
érkezik a helyszínre,
Bazan Tibor: Az aszórJi rendőrőrs épületének felújítása elkezdődött. Anyagi forrás
rendelkezésre á]1 ene? Aszód jfuási köZpont, a rendőrség épülete méltatlan ehhez. ÖrüLök,
hogy azt mondta, segítse mindenki a lendorseg munkaját, Órtilök. hog1 a ce]kitűZések köZött
szerepe1 az állampolgárokkal való színvonalas kapcsolattaltás, van-e Aszódon ües státusz?
Lehetne-e arról szó a későbbiekben, hogy Hévízgyö.k is kapna egy körzeti megbíZottat?
Dr. Bozsó Zoltán dandárt: Arra törekszünt, hogy a létszámuniat bővítsiik. Az elmúlt évben
8l főve1 növekedett a létszám a gödöllói rendőrkapitányságnak, ezen belü1 a rendőrórsök is,
Állománymegtartás alatt azt értjük, hogy akik idekerülnek, ha ]ehet, maradjanak is itt minél
hosszabb ideig, Üres körzeti nregbizotti helyilnk aZ van. pályááatás vanjelenlcg fol,vamatban,
Körzeti megbízottaink létszámát is növeltük az elmúlt évben, szeretnénk e]émi. hogy minden
települé§nek legyen önálló körzeti megbíZottja.
Bazan Tibor: Térfigyelő rend§zer kiépítésére pályázunt.
Bazan Tibor| Ahol térfigyelő rendszert kiépílenek. ott rövid idón belül megszúnnek a
bűncselekmények. Mi mindig is támogattuk ezt, Ezeket a felvéte]eket biintetőeljárás solán is
fel lehet használni bizonyítékl(ént.
Dr. Bozsó Zoltán dandárt: - válaszo1 a feltett kéIdésekre, tájékoztatja a testiileret a betöléses
lopások elleni védekezésrői,
Tóth Tibor: Köszönjük a színvonalas beszámolót és az eredményes munkát, további jó
munkát kívanunl<. Ha más hozzászólás nincs, aki egyetéIt az elóterjesztés elfogadásával,
kézfeltartással.jelezze.

A Képviselő-testiilet 6 igen §ZavMatta1, egyhangúlag az alábbi hatálozatothozza:
25l2013. (Iv.30,'} sz. KéDYi§elő-testúleti határozat
Hévizgyörk Kózség Önkormányzata Képviseló-lestiilete meglárgyalta és elfogadja a Gödöllői
Rendőrkapitányság2012.évben végzettmunkájáró] szóló beszámolót,

Felelos: Toth Tihor nolEarmester
Lukesné csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig.€a,

Határidő: áZonnaI

3.) DAKÖV Kf.t - Az üzeme|tető tutaidonában lévő yiziközmű íivóvíz €tlátó rendszer) eEves
vagvonelemeinek é§ a kaDcsolódó ineatlanoknak átadás-átvéteIe
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Tóth Tibor: Törvényi vátozás kapcsán a viziközmú szolgáltatónak az üemeitetó
tulajdonában lévő vagyontárgyakat a társulás tagiainak a tulajdonába kel1 adni, A
társulásunl(at is sújtotta a vezetékadó, júliustól csökkentést is végre kell hajtani.
Ritecz GYörgv DAKÖV Baqi ÜZemigazqatósáq| Törvényi elóíIás szerint át kell adni az
önkományzatoknak a viziközmú vagyont, elemeket. 8,3%-ot kap Hévízgyörk.
- Rítecz Györgi részlelesen islrerteti az előterjesztést. -
A közműadó már sújtja aZ önkormán,vzatokat úgy, hogy befagyasztották a szolgáltatási
díjakat, emek az első félévi részletét már mlirc.20-án be kellett fiZetni az adóhivata]nak, AZt
ajánlottuk önkormányzatainl<nak, önkormlínyzatainkat képviselő polgármestereknek, akik
egyben országgyűlési képviselők, hogy abban vaglrrnk pa]tnerek, hogy az egyik ilyen telhet
ki fogjuk gazdálkodni. A politikának az a célja, hogy a rezsicsökkentést valósítsuk meg, mi
takarékossági tervek véglehajtásával végre tudjuk hajtani a rezsicsökl(entést. de akkor a

közmúadó kompenzációját kérjük, vagy a 10%-os rezsicsökkentésnek igényt tartunk a
kompenzációjrira. Eá a két terhet senrmiképp nem tudjuk kigazdálkodni. Jelenleg 57
önkormányzat a Daköv Kt1. trrlajdonosa, további csatlakozásokra testü]eti határozatok
vannak, Sajnos az integrációban nincs m€gtakarítás, többletköttséget okozott nekiink, a
közműadót már említettem. de hatósági felügyelő alá került a viziközmú szolgáltatás. Ezt a
hivatalt nekünk, szolgálatóknak kell elta]tani, felügyeleti díjat kell fizetnünk a hivatal
számára,
Szovics Mihály: A lakosság pozitív, negatív iránvba érzi ennek hatását, hogy meg lett eZ a
konszem. vagy maradt minden ugyanúgy?
Ritecz Gvörgy DAKÖV Baqi Üzemipazqatóság: Az integráció azért a szolgáltatás minőség
javulását hozza. Nagyobb szen,ezet lettünk, A hibaelhárítások gyorsabbá vának, a sziikséges
gépeket is rugyobb menrryiségben tudjuk a helyszime szállitani. Ebből a szempontból az
űzemigazgatóság egy üzembiztonság-növelést jelent. Enrryiben emelkedik a színvonal,
köZpontosítjuk a számlázásokat, központi ügyfélszolgálat van. gyorsabb aZ ügyintézés. A
probléma az, hogy az önkonnányzatok tű lojálisak voltak a fogyasztókhoz és nem emelték a
díjakat a kellő mérlékben. Annak isszuk a levét, hogy az amortizáció nem épület be a díjba.
Nincs fonás atra, hogy az elhasználódott vezetékeket cseréljük. A rezsicsökkentést tartósan

nem 1ehet elviselni, mert a múvek múszaki állapota olyan mér,tékben leromlik, hogy akadozó
IesZ a szolgáltatás. Ha létszámot kel] leépiteni, akkor hozzá kel] nyúlni a készenléti
szolgáIathoz, A béren kívüli juitatásokat is biáos meg kell szüntetni, A leolvasásokat is meg
kell ritkitani. az évközi sziimlákat átalánydijasra kell kiállitani. Ezek a yázolt intézkedések
arra elegendők, hogy a közmúadót kigazdálkodjuk. Ha csak ez a tehel van rajtunk, azI
kigazdálkodjuk, és nem kéíiink aZ öntományzattól pénzt, de két telhet egyszerre nem tudunk
elviselni,
E34!_fü9!: A szolgáltatás színvonalán még ezt a sok gondot még nem tapasztalják a

hévízgyörki lakosok. reméljük nem is fogjak. D9 azt biztos fo&ják tapasztalni, ha a 10 7o-os

csökkenés a víz és szennyvíz árából létrejön, Órömmel fogja fogadni mindenki.
Reménykedünli abban, hogy a lakók is jobban jár11ak és a vjziközmú szolgátatóknál most
üZemigMgatóságoknál dolgozó embereknek is megmand M állása. A szolgáltatá§sal és

ármegálapítással idáig is elégedett voltam, Magyarország lakosságát, ha megkérdezzük, a
rezsicsökkentéssel mindenki egyetért.
Tóth Tibor: Az a vélenényem, hogy a rezsicsökkentésnek az a következménye, amit
ügyvezető igMgató úr is elmondott, hogy a vezetékendszer töntre fog menni, és a
szolgáltatás színvonala fog csökkenni,

Dr. sáDi Attila kéDviseló, elhagvia az ülé§termet. a íestúlet létszáma 5 fór€ c§ökk€nt.

Tóth Tibor: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával. kézfeltertassal j elezze.
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A Képviselőtestület 5 igen §zavazattal, egyhangúlag az alábbi hatáíozatoíhozza|
2612013. (IV.30.) sz. Képviseló-testületi határozat
HévíZgyőrk Község Önkorrrrányzata Képviselő-testülete mirlt a települési vizikózmű szolgállatás
ellátás lelelőse a vizikózmű szolgáltatásró] szóló 2011. évi CCIX, törvény rendelkezése alapján
átleszi az üzemeltetótól a 20]2, december 31 én tulajdonában Iévő viziköZmű vagyonl, jóváhagia
HévíZ8yörk Község Önkormányzat (székhe]ye: 2192 Flévízgyöfk, Kossuth L, u. 124., statisztikai
számjele: ]5734635-84]1-32],]3, adószáma: 15734ój5-2-]3) Valanint a DAKÖV Dabas es

Kórnyéke víZügyi Kft, (székhelye: 2370 Dabas, széchenyi u. 3,, cégieg.vzékszám: ]]-09-066171,
adószáma: 10800870 2 13)jelen haLirozat mellékletét képezó ,,Vegállapodás"-át a víziközmű vagyon
átadás átvételéróI és fe]hatalmazza a polgánn§stert annak aláírására,
Határidő: 2013. ápriiis 30.

E9l9l6: Tóü Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes.jegyzó
Gólyáné Dudás Edil gazd,vez.

Tóth Tihor: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kéZfeltartással j elezze.

A Képviselő{estület 5 igen szavazattal. egyhangúlag aZ alábbi hatáíozatothozza:
27l2013. (IV.30.) sz. Képviselő-te§túleti határozat
Hévizgyörk KöZség Önkormányzatfuak Képviseló-testülete mint a telepü]ési viziközmú szolgáltatás
elláús felelőse a viziközmű szolgá]tatásról szóló 20]1, évi CClx, törvény rendelkezése alapján
álveszi az üzem§ltetótől a 2012. decenber 31 én tulajdonában lévő, a telekkön},vi n],ilvántartásban a
joge]őd Galgamenti vizikőzmű Kli, nevén nyilvántartott alábbi ingatlanok 830/10000 tutajdoni
hányadát (a tulaidoni hányad a calgamenti Vizikózmű Kfi,,ben fennállt fulajdoni arány szerint került
meghatározásra):

- Bag belterület 1710/2. hrsz.
Domony külterület 029/1. hísz.

- Domony külterület 026/5. hrsz.
- Domony kü]terü]et 026/6,lrsz.

aZ alábbi tulaidoni hányadban kerü]jenek felosztáSra aZ érintettHozzájárul, ho§ az in8atlanok
önkományzatok között:

A tulajdonosváltozás telekkön},vi átvezetéséről a
Domony, Galgahévíz. Galgamácsa, Hévízgyörk,
megbízásábóI Aszód város polgármestere a je]en

önkormánvzat Tülaidoni hánvad

Aszód város Önkormánvzat l510/10000

Bag 
^-aqyközség 

Önkormányzat ] 080/ ] 0000

Domonv Kózsée Önkormányzat 580/I0000

Ga]sahévíz közsés Önkománvzat 750/10000

calsamácsa Kőzsés Ónkol.lnányzat 540/]0000

Hévízqvörk közsés Önkoímánvzat 830/10000

Tklad közsés Önkormánvzat 620/] 0000

kartal Nasvközsés Ónkománvzat 1,150/10000

Tura város Önkoímánvzat 2080/10000

vaceqres közseq Önkorm í 320/]0000

váckisúilalu I<özséq Önkormánvza! 240/10000

tula.jdonostárs önkormányzatok (Aszód, Bag,
]kIad, Kadal, Tura, Vácegres, Váckisújfalu)
megállapodásban megbízott Dr. Kolozs Lász]ó
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üryvéd közreműkődésével gondoskodik.

Eg!g!ó§; Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

Határidő: 20l3, június ]0.

4, |<ö7§ép onkorín ta Ké ti
&éről §7őlő 7 /2012 rende|et

módosítása (€lőiránvzatmódosítás)

GólYáné Dudás Edit gazd,Yez,| - Iészletesen ismerleti az elóterjesáést.-

Tóth Tibor: Aki egyetéIt a lendelet-tervezet elfogadásával, kézfeitartássa] j elezze,
A Képviselő,testület 5 igen szavazattal. egyhangúlag aZ alábbi hatáíozatothozza,.

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képyiselő-testületének
5/2013.(V.01.)sz. önkormányzati rendclete

a l/2012.(III.7.) sz. (Az önkoruányzat 2012.éli köItsépetésélól)
és az azt módosíló 21/2012.(IX,26.) sz rendelel nódosílásőlól

Hél,ízgyölk Ónkormánfzdí Képfiselőlestülete a: ÁItditházlaflásról 3zóló 20l1. é|i CXCT. töryén}:
2j.§.(1.) bekezdése, 31.§-a, wlamint az államhóztartásúl szóló tv űgrehajtásáról szóló
368/20]1.0oI-31-) Kal - refiílel eíben íoe:Ialtakat 12. §- a 7/2012.(III.07,)sz. költséglelési
lendeletét és az azí módosííó 2 |2a l 2, (Lr.26.) sz. lendeletét az aláb bíak szerfut módosíl a:

1.§

A köhsé{,-elésí rcndelet 2.§-a helyébe d köwlkező lép.,

A képyíselőlestűlel az önkofr ányzati szinle összesílett 20]2. élí köIlség|erésiíőösszeqét 9l1.938
eFt-ban áIlapítja neg.

2,§

A köItségvetési rcndelet 3,§.-a helyébe a kövlkező lép:
a) Irón!ílószefl köhségyelésébőI kapou lónogatás

Ónko. \nányz at köl ts é gN e r é s i t ámogaí ás c!
onkofnón xatok sajátc)s nűkötlési bevéteIei

Helví adók
b) itengedett kazponti adók

Talajlerhelési da
EpJ/éb saj áíos bel,éllek

b) Működési és íelhalnazási célú lámagatásé/íékű beyélel
amelr.,

El kil ón í te ft áI an i P é n: aldpb ó l
TB Pénzüg/i alapjaiból
Eelyi önkornán}zaltóI
Ne zeliségi ónkomán})zaltóI
Tö b b cé lú kis íér sé gi t áőul ás tó l
Ja gi s ze n é lyis é gű t á^u l ós tó l

belülúl kapott EU-s íanásból származó pénzeszköz
Fej ezleli kezelésű előiróDEat b eT ételeként

e l szómol ható ö s s ze gb ő l

Téf ségi fei leszlési tanácstól az álltlmháztarlils központi alrendszeÉn

25.70aeFl
1l6.667eFt

E5OeFl
1.100eFí

6,a2 ] eFt
3.770 eFt

a eFt
ae Fl
0eFt

]0. ]27eFt

0eFt

6l1.1l1eFí
]:ló.3]7eFt

l9 91geFí
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Kijzponi köl ts é g et é s e l ő if án :-zat-módo s íl ós i köt e le ze t ts é g
n élkül lűh e a es ít hető el őiúnyz at áb ó l

c) Közhatalmi be\)élel
d) Intézméryí működésí beútel
e) Felhalnózási heyétel

í) Múkódési é5 íelhalnloz^i célú a,^eft pénzeszka;z
g) Áz előző éi nlűködési és íelhalmozá,i célú naradyáry áb*élele

lak}el, nen az áNeyő kökség,etési narudyáD,ából szúfi azik/

h) kölcsön, kölcsön T isszatér lése
i) előző éyi pénzmafadl,á , igénlbeyélele

M ii ködési k i odlisok ?lőirá n))zula ó\sze :? n :
Ebből.

- szenélyi jellegű kíadások
, n unka aclókar teúe lő j órul é ka k
- dologí- és egyéb;folyó kiadások

Mno4.]lo, e] t?11] n;l,üd:5i kiadá,
- űködésí célú pénzeszköz óladás
- íúrsadalam és szoc.pol jultatds
- hitele k nyújtása, löllesztése
- beaöui érlékpapílok beNáltása

AZ őllko ndryzat felhalmozási kíadósoi összesen:
A íelúj íí ási é s íelhalmozósi kiadásokbó t :

, a beruházásak előiún|zata
- íelújííasok előiráryEata
- Jelhalürcn,i , -'lú p:,lleslk,lz ótada,
A kép|íselőles tület az ajnkof nón),zat :
, óllalános taltaléká!
- céltartalékát

ban határozza meg.

3.§

(]) Ez arendelet a kihirdetés ndpján lép halályba.
(2) A íe delet kihírdetéséről ajegző 4ondoskodik.

0eFí

30eFl
33.053eFl

288eFt
215 eFt

1eFí
23 ] eFt

97.172eFt

E86.566 ezeí Fl

125.155 ezer Ft
33,095 ezer Fí

115.712 ezel Ft
1.150 ezer Fl
].281 ezer Ft
20.186 ezel Fl
55.977 ezer Fl

5a0.7l2 ezer Ft
14.001 ezel Ft

9.0alezel Ft

5 )aa ezef Fl

1].366 ezer Ft
0 ezel Ft

Tóth Tihol sk,
Polgútmeítef

Lukesné Csábí Ágnes sk.
Jegyző

5) Hóvízgyörk Köz§ée Önkormánvzata Képviselő-te§tületének 2014. évi költségvetési

konceDcióia
A Képviselő-testüleí nem társralja meg a napirendi pontot.

ó., Viráetreod Kfl. íRaikó Gábor) Hévi7györk. l llörö u.48.sr. kérelme
Raikó Gábor: Tavaly kértem egy álásfoglalást, hogy el tudjuk kezdeni szen,ezni a műsofi,

Most az ingatlanhasználati megállapodást kellene megkötnünli. Mivel érintett vagyok az

ügl,ben, nem kívánok szavazni.
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!ílLli!g!: A testületnekjoga van arra, hogy kizárjon-e vagy nem. Ati úgy gondolja, hogy a
szavazásból a Rajkó képviselő urat zárjuk ki, kézfeltartással jelezze,

A Képriselő-testüIet 4 igen szavazattal, 1 íartózkodás§al úg] dóntött, hogl nem zárja ki
Rajkó Góbol a szavazősból.

Raikó Gábor: A bizottsági ülésen felmerült, hogy aZ időtaltam ne legyen olyan hosszú, mint
azelőtt_ mi ehhez alkalmazkodunk,
Fercsik Tiborl Próbálját betafiani, hogy az az 1.00.óra, az annyi legyen, a kömyékbeli lakók
kéré5ére.
Tóth Tíbor: Aki egyetért az előterjesáés elfogadásáva], kézfeltaltással jelezze-

A Képviselő{esrület 4 igen szavazatta1, 1 tartózkodás az alábbí hatátozatot bozza:
2812013. (Iv.30.) sz. KéDviselő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testűlete az oktatási, Kulturális, I!úsági és

Sport Bizottság javaslata alapján a 2al3. júníus 22-én meglefidezendő ,, Hévízglörki
N),árkjszóntő" megrendezésével kapcsolatban ingatlanhasznáiati megállapodást köt a
Virágtrend Kft-vel (Hévízgyörk, Uttörő u,,18,)

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláirására,

Felelő§: Tóth Tibor polgáíiester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu Tünde ig,ea.

Határidő: azonnal

7.) Hóvízwörk Község önkormányzata KéDviselő-testületének ..../2013.(...) sz. önkormánvzati
rendelete. az elelmezési nycrsaovaenormákról és térítési díiak-róI szóló 1/2013. (I.31.)sz. rendelet
módosítá§a
GólYáné Dudás Edit részletesen ismerteti az előterjesáést,,
Bazan Tibor: 2,300eFt az állami támogatásból marad meg önLormányzatunknak,

B&i!ó_§ó!p]: A bizottságnak javaslata volt, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, ha jdén is
1esz nyári tábor, akkor arra is biztosítsunk ingyen étkezést,

Gólváné Dudás Edit gazd.v,: Az is támogatható ebből,

!élL!!bgl: Aki egyetéfi a rendelet-ten,ezet elfogadásával, kézfeltartással j elezze,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatátozatotl7ozza|
Hévízgyörk Köz§ég onkormá[yzata Képvi§elő-testületén€k

6/2013.(Y.01.)sz. önkormányzati rendelete

Az élelmezési nyersanyagnormáról és térítési díjakról szóló
1/2013.0.31.) sz. rendelet módosítása

1§.

A rendelet 1. §-a (3), bekezdéssel egészül ki:

(3). Téűtési díj kedvezmény

A normatív étkezési támogatásban nem részesülő, a Hévízgyörki Sün Balazs Óvodába,
valamint a Petőfi Sándor Általlínos lskolábajáró óvodás és iskolás gyennekek köZétkeztetését



is támogatja, A támogatás mértéke a bruttó
alldmi td]nogalás lelhasznala.jnak erejeig
étkezési té tési dijakhoz,

17

étkezési térítési dű 40 o%-a. A kedvezmény az
adható, legkésőbb 2013, december 31-ig irzetendő

2.§.

A lendelet 1. §. (3), bekezdése 2013. május 1-én 1ép hatályba, és 2013. december 31-én
hatályát vesZíti.

Hévízgyörk, 20l3, április 19.

Tóth Tibor sk.
Polgármester

Lukesné Csátli Agnes sk.
jegyző

8) HévízgYörki siin Balázs ovoda sZMsZ meetárgYalása. ióváhagvá§a
szilá§,iné PáDai Anna óY.Yez.: Törv-ényi változás miatt az óvodának az sZMsZ-t és a
HáZirendet át kellett dolgozni, ebben van egy olyan rész, hogy az óvoda nyitvatartására a
törvény 10 órát szab meg. Az óvoda l l órát taí nyitla, ehiez szükséges a testületi határozat.
hogy továbbra is 1 1 óIát tartson nyitva,
Lukesné Csábi Áenes,. Az SZMSZ-szd, egyidejűleg a Házirendet is el kell fogadni, A
fenntartó egyetértési j ogot gyakorol. oKB isjavasolja elfogadásra az előterjesztést,

IólLTlbgII Ati egyetért az elóterjesáés elfogadásával, kézfeltaftással jelezze,

A Képviselő-tesület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatálozatothozza.
29l2013. {Iv.30.) sz. Képvi§eló-t€§tületi határozat
Hévizgyörk Község Öntormányzata Képviselő,testűlete megtáigyalta és ellogadja a I{évíz8yörki Sün
Ba]ázs Óvoda Szervezeti és Műkódési Szabályzatát és a Házirendel,
A Kép,,iseló-testület az óvoda nyiN-a taÉását az alábbiak szerint engedélyezi: 6,30 17.]0

Iglgu§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agres jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

SziIágyiné Pápai Anna óv.vez.
Ilatáridő: azonnal

9) 2013. évi FaluntDi Dloeram megtárgvalá§a, ióváhagYása
Tóth Tiborl Már tlárgyaltunk arról, hogy az idén ünnepséget szeNezünt alaa. hogy a Petőfi
Sándol Ált.Iskola 50 éve vette fel ezl a nevet, Ana az álláspontja jutottunk, hogy ezt az
iinnepséget a falunap keretében kellene megoldani, költségkímélő is, emelné a falunap
rangiát,
Raikó Gábor: Ezt már úgy is beszéltiik meg az igazgató,Jal. A részletek kidolgozása még
hálravan, A7 oK B ja\ asIaLa is e/.
Bazan Tibor: ]únius l-jén, mjkor a Petőfi S.Alt,Iskola 50 éves évfordulóját iinnepeljük,
akkor is lesz ülrnepség?
Ku§tra Hainalka isk.ig.: Június l-jén a gyenneknap, i11. pedagógusnap, ill. néptánc-gála
1esz megrendezve,
Bazan Tibor: Szerintem egy 50 éves iskola megérdemelne egy kúlön iinnepséget, de el
tudom fogadni.
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időBgjBti:§ébpt: Felmerült, hogy emlékkön}net szeletnének kiadni, ana pedig rövid az
június 1-jéig, nem biztos, hogy megvalósult volnajúnius 1-jéig.

IltLllbq: Aki egyetért aZ előterjesáés elfogadásával, kézfeltartással j elezze,

A Képviseló-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatálozatoíbozza:
30/2013. 0v.30.) sz. Képviselő-te§tületi határozat
Heuirgrtiit Közsé8 Önkormányzata Képviselő testülete me8tárgya]ta és elfo8adjá á 20]],

falunapi proglamról szóló előteiesztést- A Falunap megrendezésére 500.000,-Fi a 20]],
költségvetésben rendelkezésre áll,

&!9!é§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gedei Tibomé műv,szerv,
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.

Határidő: azonnal

l0.) Gatgs-m€nti Önkormánvzatok Tár§ulása - Tál§ülási MegálIaDodás ióváhagyása
Tóth TibqI Aki egyetért aZ előterjesztés elfogadásával, kézfeltartassal j elezze,

A Képviselő{estület 5 igen szavazattal, egyhangúIag az alábbi határozaLoíl7ozza:

31/2013. (Iv.30.) §z. KéDviselő-te§tületi határozat
@yti'tro's"gÖnt**'inyzataKépvise]ó.testiiletemegtárgyaltaésjóváhag'v,jaaGalga.menti
Ónkormányzatok Társu]ásának Társulási Megállapodását.

!9!9!é§; Tóth Tibor polgármester
Lukesné csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edii gazd,vez,
Hajdu Tünde ig,ea.

Határidő: azonnal

l 1.1 Kö/tiláqilási lámpale§lek megr€ndelé§e

r"tt, rit"" r.t-rrc"tóI kénék, hog) heltezziink el ]ámpates{eket, Megvizsgáltam a

i-_usrio"t+. valóban indokolt a kérés, Az EMASZ felajanLolt 5 db Lampatestet ingyen, de

ahóva oszlopot keil állítani és vezetéket húzni, az piusz költség. 8oeFt-ért állítanrinak egy

oszlopot, A Meggyes közben javasolt 1 lámpatest, javas]om, hogy a Határ utcában még + 1 db

oszlopot helyezzÜk ei, a berák FeTenc közben 1 db lámpatestet, a Liget utcában 1 db

lámpatestet szereltessünk fel,
Alri egyetél1 az előterjesztés elfogadásával, kéZfeltal,tással j elezze,

A Képviselő,testiilet 5 igen szavazatta1, egyhangúlag az alábbi hatálozatolhozza:
3212013. flv.30.) §z. KéDviselő-t€§tületi határozat
Hérírgyö.k Kó^ég Ó"kor.ányzata Képviseló,testülete úBj- döntött, hog} a Hévizgyörk, Határ

utcában u db lámpaiestet, + 1 db oszlopot, a Hévízgyörk, Meggyes köz ],sz, előtt l db lámpatest€t , a

Deák Ferenc közben 1 db lámpatestet, a Liget utcában 1 db lámpatestet szereltet fel,

!9!9!ó§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi A gnes.j ep-ző
Cólyáné Dudás Edit gazd,vez.

Hajdu Tünde ig,ea,
Határidő: ezonnal
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12) Á közbizton§ág növelé§ét §zolqáló íeilesztések m€gvelósítá§a. Dálvázat benvúitásá a
8/2013.íII1.29.)BM rend€let az epYes önkormán}zat feladatokhoz kaDcsolódó leilesztési
támogatá§ igénvbevételére (térfi gveló kám€rr)

Tóth Tibor: Lehet pályáZi 20 %-os önerő igénybevételével térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére. Az önerőt az önkomriinyzat ki fudja gazdálkodni, Javaslat, hogy az önkormányzat
lMFt-ot tudna önerőre biáosítani, enaek keretében 7 db kamera kerülne felszelelésre. Külön
teNezést igényel, hogy felkeriiljön az Emász oszlopaira, az Emász nem kér érte bérl€ti díjat,
csak riramdíjat kell fizetni. A rendőIség is megerősítette, hogy eá a fejlesáést oldjuk meg.
Raikó Gábor: Tárgyaltuk volna a bizottsági ülésen, de nem érkezett anyag. Kérem. hogy ha
legközelebb ilyen pályázat van, arról ne az utolsó pillanatban döntsünk. Ez növelné a
közbiaonságot. Támogatom a megvalósítást.
Bazan Tibor: Késve kaptrrk az információt, a páIyazatftó csütörtökön hozza az aláitásra az
anyagot, ha most úgy döntünl(. Ezeket a pál_,"ázatokat mind énjavasoltam, hogy adjuk be. ha
előbb a rudomásomrajutottak volna ezek a pályázatok, ak:kor elóbb is szóltam volna,
Tóth Tibor: Kiegészítésként: amikor beszéltem a pályázatíróva1, közöltem, hogy csak lMFt,
ot tudunk biztosítani, most a gazdasági vezető átszámolta a javaslatot, az önero összege:
1.513,284.-Ft,
Raikó Gábor: A PEB-re amit anyagot kaptunk, abban volt sikerdi is, 3%,

Bazan Tibor: A sikerdíjat a pályázatíró a vállalkozóval fogja rendezni, Á mi telhünk a
35eFt+ áfa_ és a 20yo önrés7,
Tóth Tibor: Al(i egyetért az elóterjesáés ellbgadásával, azzal a módosítással, hogy az önerő
1.5 1 3,284.-Ft, kézfeltartással jelezze.

A Képviselőtesület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatálozatoího7,za:
33/2013. (Iv.30.) §z. KéDviselő-te§tületi határozat

a.) Hévízgyörk Község Önkorrnrinyzatának Képviselő,testülete a 8/2013. (III.29.) BM,
Rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejleszté§i támogatás
igénybevételének részletcs szabáyairól szóló rendelet 4, Közbiáonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása alapján, páIyázatot nyújt be Hévízgyörk községben 7 db,
Térfi gyelő kaniera felszereléséle.

A tervezett beruhliás bruttó összköltsége: 7,566.419,-
A tervezett berLrházás támogatás szempontjábó1 elismerhető köItsége: 7.566.419.,
A BM-fonásból igényelt támogatás összege: 6,053,135,-
A tervezett benrházáshoz szükséges önerő összege: 1 ,5l3,284.-
Az öneró forrása a 20]3, évi költségvetésben rendelkezésre á11. A képviselő{eslüet

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan. hogy a BM-fonásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormlínyzati saját fonás összegét a költségvetésben elkülöníti,

Tóth Tibor: Aki egyetért aZ előterjesáés elfogadásával, kézfeltafiással j elezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatátozatolhozza:
34/2013. (Iv.30.) sz. KéDYiselő-testűleti határozat
Hévizgyörk Kózség Önkormányzata Képviselő testii]ete megbízza Gódor Balázs László ev.-t
(2117 Isaszeg, Álkotás u. }/d), hogl a ,,Közbizloksúg nayelését szolgáló fejleszlések
meEyuklsítósa" című pályázalot (8/20l3, ( 1II. 29,) BM rcDdelet) bekyújtsc|.

Ár rószletezése:

Megn€vezés l Egység megnevezése Egységár
nettó
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i 35 000 Ft +Afa

T'ete|ős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jeg.vző
Gó]yáné Dudás Edit gazd.vez,
Hajdu Tünde ig,ea,

Határidő: azonnal

13.) Egveb€k
- Petőfi sándor Allalános I§kola i bileumi iinn€Dség és gYermelfiáD meprendezé§€

Raikó Gábor: Bizottsági ülésen elhangzott a június 1-jei néptánc-gála és a pedagógusnap,
gyermeknap támogatása. ott az volt a javaslat, hogy ene 100eFt támogatást adjon az
önkormányzat. A könykiadás az iskolaünaepségre 200eFt-ba kerülne,

T!&Jibgr: A gyermeknapra, néptánc-gálára 100eFt a javaslat, ezzel foglalkozzunt most,
mert a többit még át kell nózni. A Gódor András felajánlott egy szobrot erre az iskolai
ünnepségre, Most an,ól döntsünk, tudjuk-e lo0eFt-ta1 támogahi a gyermeklapi rendezvénl,t
és a néptánc-gálát.

!g4g!LTib!l: Elég lesz-e, ha május végén dönt aZ iskolai ünnepség támogatásáról a testület?
Fercsik Hainalka isk.ig.: Az előkészületi munl(ákat nindenképp el fogjuk kezdeni,
fényképeket kell gyiljteni- Az 50 évet átfogó, színvonalas jubilein kön}"r'et tudunk
létrehozni. Kérem a lakosság segítését is, hogy ha olyan fényképeik vannak, ami 1963-tól
napjaintig átfogia az iskola történetét, várjuk eá köszönettel.
Szovics Mihály: A Galga tv-n is lehetne eá hirdetni,

!ó!!_!!9l: Aki egyetért azzal, hogy iooeFt-tal támogassuk a néptánc-gálát. kézfeltartással
je]ezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatálozatothozza:
35/20l3. íIV.30.) sz. Képviselő-testülcti határozat
rtevizgyört< xorseg Önkómányzata Képviseló-testülete úgy döntött, ho8y a Petófi Sándor Álta]ános
Iskola részére a g)-ermeknap rnegrendezésére 100.000--Ft támogatást nyújt.
A Képviseló-testület az összeget a 2013.évi költségvetésben a tartalékkeret terhére biáositja.

Eg!g!]á§: Tóth Tibor polgánnester
Lukesné csábi Agnes iegyző
Cólyáné Dudás Edit gazd.vez.

Határidő: azonnal

-Egvebek

!!!!_!blE: Elkészült 7 db hirdetőtábla, azt ki kell fiZetni. Azonkívül a testület arról is
döntött, hogy az arléZi kutat is fel keli újítani, Ültettűnk 20 fát. A gazdasági vezető felhí\ta
figyelmemet, hogy az üléseí legyen megelősítve az, anit miir elfogadtunt,
Raikó Gábor: A hirdetőtáblákói már az elrnúlt évben is beszéltiink, hogy kellenének,
Beszéltünk anól is, hogy a tőszögi az aíézi kutat újítsuk fel, A polgánnestemek van egy
kerete, ami felett rendelkezhet, Ezekkel a dolgokkal azt lehet mondani, hogy §zépítjük a faltrt,
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Tóth Tibor: Azt is megígértük. hogy a,1, játszóteret újra megcsináljuk a Deák Ferenc
utcában, mert annak idején szét lett szedve, ott a területet fel kel] tölteni, kb, 40 kocsi homok
kell.
Bazan Tibor: A 4. játszótér faanyaga nálunk van. Az elemeket a Galgamentéért Egyesüiet
meg fogja vásfuolni. Segítség kell majd az összeállításhoz. Kérésen,]. hogy a másik 3
játszótérrel kapcsolatban milyen feltételeknek kell megfelelni, aa fogja majd az
önkormányzat intézni,
f]i!L:!ibg! : Az anyagból felépítjiik ajátszóteret, azoDkívül legalább lo0eFt kell ahhoz, hogy
be tudjuk üZemeltetni, dokumentációk kelleíek hozzá, A meglé!ő 3 játszóteret is az elmúlt év
végén tett|ik hivatalossá. Bevonfuk a muntavédelmi felügyelőt is,
Bazan Tibor: AZ Uttörő utcai játszótérhez az anyagot az önkormányzat vásárolta, 700-800
el-t-ból le<,,4ja,5,,ólerHérrzglö,Lön,Összeloga§§al elobbre leheljuln.,
Tóth Tibor : Aki eg_vetért az elhangzottakkal, kézfeltartással j elezze,

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatáíozatothozza,.
36/2013. (Iv.30.) sz, KéDvi§elő-testülcti határozat
Hévizgyörk Község Önkormányzata Képviseló-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a
polgármesteri, hogy az alábbi munkákat és anyagokat megrcndelje:

- Hévízgyörk, Fürst S.utcai aíézi kút felújítása
- 7 db hirdetőtábla elheiyezése
- 20 db fa ültetése közterületre
- Deák Ferenc utcaijátszótér feltöltése homokkal
- Az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek feltöltése homokkal
, Játszóterek beüzenelése. dokumentumok elkészítése

A Képviselő{estület a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2013,
évi költség\,-etésben a tartalék keret terhóre biáosítja.

19!916: Tóth Tibor polgármest€r
Lukesné csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.

Hfftáridő] á7o|nál

Raikó Gábor: Már másodszor fordult elő, hogy a PEB nem volt határozatképes, Jövőre
váasáás lesz, úgy kell megváasztani a tagokat, hogy úgy vállalják, ha résá tudnak venni.
Temetó: temetések alkalmá\,al a Polgárőröket kérem, hogy őTizzék a parkoló autókat, A Deák
F,utcai játszóténel engem is megkelestek, Több mint lMFt,ért kijavítottuk a kátyúkat, a
minősége rossz, ebben lépni ke]]ene, A műv.ház szervezésében július 1-27-ig nyfui tábor
iesz, ha lesz rá igény, Most vasámap lesz az anyák napi tinnepség a műv.házban. Szóbeszéd,
hogy milyen létesítmény lesz a hoIgásztónál, erról kérjen a polgánnester úr tájékoztatást a
befektetótől. Kérdezték tőlem, hogy milyen pályázat lesz beadva aZ öleg isko]áIa. En azt
válaszoltam, hogy én erről nem tudok.
Tóth Tibor: Kátyúk: 85 kátyú lett elhárítva. most 8 van olyan. amit újra kell, mefi nem
megfelelóen van megcsinálva, A kivitelezóvel ezt felmértiik. amikor a kömyékben kapnak
munlót, ezt ki fogják j avítani. Horgásztó: engedéiiyel rendeikező még két tó van, most ötször
akkora víZterület van, A tulajdonos azt mondta, hogy öregotthonban gondolkoznának,
Bazan Tibor: Horgásztó: ma volt náam eg1 vállalkozó, azt mondta, nem fog ott épülni
senrmi. Járdaépítés: megköszönöm a polgármester úmak és a köZhasznú munkásoknak a
Kossuth L.u, járdajavítást. Temető: mellékhelyiségben lossz állapotok uralkodnak, Öreg
iskola| polgármester úmak mondtam, hog,v lenne pályázati lehetőség, de civil szervezetnek.
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Leader program keretén belül bruttó 100%, Azért nem lettek még megkeresve a képviselók,
melt várjuk a pályázati kiírást, ha megjelenik. alikor az önkormlínyzatnak, mint lu]ajdonosnak
határozni kell, A civi1 szervezet ezt nem fogja tudni me8finanszírozni, aZ önkormányzat is
csak úgy, ha hitelt veszünk fel. Fejlesáési célra van lehetőség hitelfelvételre, Nyfufás telkek:
foglalkozni kell vele, anyagot állítsunk össze. hildetni kellene,
szovics Mihály: Artézi kút: az itt túrázók fotóZták, tetszett nekik.
Péli Károly Polgarőrség: Kitól kapunk értesítést a temetésekől?

Tó!!L!!b!I : Ezt meg fogjuk oldani,
szovics Mihálv: AZ abc elótt egyes árusok nagy területen árulnak, a megfelelő összeget el
kell tólük kémi. Eldélyi románok nagy területen varrnak kipakolva, A hévízgyörki vállalkozók
rovására is megy.

!91ggi!!,!!93: Ez már le van szabáiyozva, csak be kell tartatni.

TóüTibgI : Rendelettink van erról, azt a díjat be kell szedni.
A re\,/!élell negkös./önöm. al ülés] be/árom,

__,/. -kmf- /,,, -\' \ C" a, .,-/-,,r;,.rt /'4+
Tóth Tibor Lukesné CsábíAgnes
Polgármester jegyzó
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