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Hévízglörk Község Önkormányzat Képvise]őlesiüleie 2013. jAnuár 30-án (szerdán) !!Q[
ó rako r tartja rendkivüli Kép! ise lő testületi ü]ését. melyre tisáelettel Dleghivom,

H€lve: Polgármesteri Iliyatal
Ilévízgyörk, Kossulh L. u. 12,1.

NaDir€ndi Dontok:

l,) Hévíz5örk Község Önkormányzai 2013,évi munkater\,ének mc8tárg_lalása, jóláhagl asl
Elóadó: Tóth Tibor po]gármestel

2,) HévíZgyörk KöZség Ónkormányzat Kép\'iseló-testi]]etének,,,,/2013,(.,.)sZ. rcndelete az
élclmezési nversanyaPnormákról és térítési dijakrói

F,lőadói Tóth Tibor polgánnester

3) Napköziotthonos Ovoda óvodavez§tói álIására pál},ázat kiírása

llőadó: 'I'óth Tibor polgárnester

,t-) KIebeIsberg lDléZménylcnIrtaftó Központ Haszná]ati szerződés jóváhag)-áSa

Előadó: Tóth Tibor polgámcster

5,) Gal8amácsa KEoP- l ,2,0/2Fl09-2009 000l.sz, ,,AsZód és tórsége szenn}vizcsatomá7á§, é§

s7ennyviíisztítása" c, páLyáZet KöZn1űvagyon értókclósSel kapcSoiatos kie8éSzitő tájékoáatás
Előadó: Tóü Tibor po]gármester

ö ] KU'ILlbl:le bellelid,lan,\ rcoallrpt'..,
Előadó: Tóth Tibor polgánnester

7,) Napkóziotthonos Óvoda nyári zárás idópontjának meghatározása

!Lóadó: Tóth Tibor polgámlester

Ilévízgyő.k, 2013, január 28, Tislelettel:

Tóth Tibor sk.
Polgárme§ter

,LíePiegr,.7is: Az anyag á kdpviselók rés7érc megiekintietó a httD:l,admi. h.!izqvolk,hLl oldalol.

yeghi}ót kaDiák:
]. Bazan Tiborképvise]ő
2. Bobál Tstván képviseLó
3. Ielcsik libo. képviseló
4. Rajkó Gábor képvisclő
5, Dr, Sápi Afiil3 képliseló
6, SZoVics Mihály képviseló
7, Lukesné Crábi Agnesjeg}ző
8 Gól}áné DudáS Edit gazd,vez
9. lrest Nlegyei Kormániivata] Bp. ]052 Városház u,7.
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{!§z!!!!: Hé\,ízgrölk Ónkornányzat Képtiselőaesíí)letének 2a]3. ja uól 30-ű1 negtaúoll rcndkbiili
képNiselő-lesíúleti ülérén a PoIgálmesteli Hi|aldl heIyisé8ébe _

Jelen vannak:

Tóth Tjbor polgármester

Bazan Tibor

Bobál lstván

Fercsik Tibor

Rajkó Gábor

Dr, SápiAttila

szovics Mihá]},

Meghívott:

Lukesné Csábi Ágnes je5lzó

Gólyánó Dudás Bdit gazd,vez, a:,,-.,, l . |,".u! g... }

<||,l



.rEGyzőKÖNYV

Készült: A Hévízgyörki Önkormrlnyzat Képviselótestületének 2013. január 30-án megtartott
rendkívüli nyílt üléséről a HévíZgyörki Polgfumesteri Hivata1 hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Tóth Tibor polglínnester
Bazan Tibor
Rajkó Gábor
Szovics Mihály

Meghívott.
- ajelenléli b szelint

fűL:I!Dg! Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy aZ ülés határozatképes, mivc1 7
tőből 4 fó megjelent. A mai űlé§ jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom Bazan 'fibor
alpolgfumestert és SZovics Mihály képviselót.

Ismertetem a napilendi pontokatI

].) Hévizgyölk Község Önkormányzat 2013.óvi munkatervének megtárgyalása. jó\.áha$á!a
Elóadói Tóth Tibor polgármestel

2.) Hévízgyörk KöZség Önkormányzat Képviselő-testiiletének .,../2013,(,.,)sz, rendelete aZ élelmezési
nyersanyagnonrrákól és térítési dijakról

Előadó: Tóth Tibor polgárme5ter

j) Napköziotthonos Óvoda óvodavezetói állására páIyázat kiirása
Előadó: Tóth'l'ibor polgármester

4,) Klebe]sberg Intéznlényfenntartó Központ - Használati szerződés.jóváhagyása
Előadó: Tóth Tjbor po]gármest€r

5,) Calgamácsa KEOP,] ,2.0/2Fl09-2009 0007.sz. .,Aszód és té6ége szennyvíZcsatomázása és

szenn)-viáisZtílásf c. pályáZat Közművagyon éíékelésscl kapcsolatos kiegészílő lájékoZtatás
E_Iőadó: Tóth Tibor polgárnester

6.) Kultúrbüfé bér]eti dijánek megállapitása
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

7.) Napköziotthonos Óvoda nyári zárás időpontjának meghatározása
EIóadói Tóth Tibor polgármester

A Képl)iselő:esíület eghangúlag eaogadja a napírendi pontoL,aL

ióváhaevása

Raikó Cábor: Jal,aslom, hogy az április hónapról tegyük át február hónapra
beszámolóját, meí februárban polgárőr-vezetó válasáás ]esz, Javaslonr, hogy
bónapról tegyük át az óvoda beszámolóját május hónapra, mivel óvodavezető
júniusban,

a Polgárőrség
az augusztusi
választás lesz

rmánv7at 2013.évi munkater-vének



Lukesné Csábi Ágnes: Javaslom, hogy szeptemberben tfugyalja meg a testiilet
esélyeg},enlőségi program felülvizsgálaát,
Tóth Tibor: Aki egyetért a módositó java§latok elfogadásával, kézfeltartás sal j e lczze.

A Képvise]ő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatlirozatolhozza:
1/2013. (I.30,) sz. Képviselő-testületi határozat
I1évízgyörk Község Önkonnányzat Képviseló-testülete megtárgyalta és elfogadja
Onkonrrányzat 2013. évi muntatervét az alábbi módosításokkai:

- Polgarorseg raiéko./tdLója a 20 l 2,eVi mun_kajaról Fl BRI ÁR] ülesre
- Beszámoló a HévíZgyörki Napköziotthonos ovoda oktató-neveló muntájáró1

MAJUSI üIésre
- HévízgyöIk Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

SZEPTEMBERI üiésre

F€lelő§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegl,ző

Határidő: azonnal

2.) Hévízgyörk Község ÖnkormánYzat Képviselő-t€stül€téíek..../2013.(...)sz. rendelet€
az é|elmezé§i nyersanYagnormákról é§ térítési díiakról

Tóth Tibor: A lé tést nekúnk ke]l megigényelni, A cég kéite, hogy a 10%-os emelést
eszköZöljük, egyrésá, mert a kö]tségei emelkedteL. továbbra is szeretne színvolnalas, jó
minóségű ebédet főzni,
GólYáné Dudá§ Edit; A tervezetet sziikséges módosítani, az intóZmályi dolgozók és a
vendégek kikerülnek belőle, meit 2012.mfuciustó] ezek köZvetlenül a vá]ialkozónak fizetrrck,
A gyermekeknek áZ étkezési térítési dűát továbbra is nekünk kell megállapítani, Az idén
7,9Vft-ot kapunt az étkező gyermekeke, magasabb összeget, mint amennyibe kerü], Ezt csak
ene lehet fordítani, Tavaly 5Mft volt,
Bazan Tibor| Soka1lom a 100/o-os emelést. Idáig még semmi sziimlát, rezsiköltséget nem
kaptak, Most hallom, hogy van almérő, most szerehék fe1 a villanyóra almélőt, a \ izet nleg
nem is tudtam, Hailom, hogy már 2011. júliusában fel van szerelvc az almérő, számla meg
még nem ment ki, A melegvíz az öregiskolából megy a konyhára? 1000 l melegvizel
használnak e1 egy nap, Csak a hidegvízre van feltéve a méró.
IűLT!b9I: Az öregiskolába van melegvíz-kazán, A melegvizet mi adjuk.
Raikó Gábor: Követkcző ü]ésen néZzük meg, mil íizel rezsit. Villanvboylert fe1 tud szere]ni
magának a melegvíZ miatt. Februári ülésen térjiink vissza rá.

I]i!LTj!g!: O ezt meg fogja fizetni, átalányi fogunk számolni. Nem hagyjuk ezt elveszni,
!4fu!Q!!91: Februári iilésen téútink vissza rá.
Bazan Tibor: 2012-ben merutyi emelés volt?
Gólváné Dudás Edit gazd,vez,: 5oÁ-os emelés voIt.

!314{!91: Nen lehetne kiegészíteni az összeget abból a 7"9Mf-ból?
Gólváné Dudás Edit g.\ez: Eú a nolmatívát viszont csak aZ 50 és 100 %-ban
támogatottaknak,
Raikó Gáborl Azt lehetne, hogy a 63% az óvodában megkérdezni a szülőket, hogy kapjanak
támogatást. ha van rá 1ehetóség, Az iskolában a 26 gyereket. há van ú 1ehetóség, kérjék, A két
intézménl.v,ezetó járja körbe ezt. azokat a szülóket keli mcgszólítani, hogy van rá lehetóség,
hogy kapjanak tánogatást, ha a.jövedelenhatrirba be]efémek.
Bazan Tibor: lnflációt e1 tudnátok fogadni?



Raikó Gábor: 330,,Ft, ami a teljes értékkei fizet havi szinten. En megszavuom a 1OoÁ-oi.
Tóth Tibor: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásáva1, kézfeltanással jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az aiábbi rendeletet alkotja|

Ilévízgvörk Község Ónkormányzat KépYi§elő-testületének
1/2013. (I.31.)sz. rendelete

Az élelmezési nyersanyagnormákról é§ térítési díjakról

1,§.
1. Nversanvaqnoíma:

a, Napi háromszori étkezés esetén:
- Óvodás gyermekeknéll
- Iskoiás gyermekeknél:

b. Ebéd+TíZóiai:
- Iskolás gyenrrekekléi :

c. Csak ebéd igénvbevétele esetén:
- Iskolás gyermekeknél:

3j0,- Ft/főlnap
395,- lt/főlnap

33,7,- Ftlfő/nap

258,- !'tlfó/nap

2. Téríté5i díi:

a, Napi hálomszori étkezés e5etén:

- Óvodás gyermekeknél: 330,- Ft/fő/nap + ÁFA
- Iskolás gye.mekeknéI: 395,- Ft/főÁrap +AFA

!-Lbeo lizorai:
- lskolás gyemekeknél: 337,- Ft/fó/nap +AFA
C."k ebéd irenVbe\ é]ele eseLénI
Iskolás gyermekeknél,. 2,58,, Ft/fő/nap+ AFA

2.§.

Ez a rendclet 2013. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejúleg hatályát vesái a

3/2012 ( IL01.) sZ, rendelet.

Tóth Tibor §k Lukesné Csábi Ágnes sk
polgármester jeg}1o

3) Nanköziotthonos óvoda óvodavezetői állására pályázat kiírása
Raikó Gábor: 5 év szakmai gyakorlat kel]? Ebbe nincs vezetői gyakorlat,
Lukesnó Csábi Ágnes: Ez a törvényből van kinásolva: legalább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Tólh Tibor: Aki egyetért az elóterjesztés elfogadásával, kéZfeltaíással jelezze.

A Képviselő{estület 4 igen szavazattal, egy,hangúlag az alábbi határozalotllozza|
2/2013. (I.30.) sz, KéDvisclő-tcstületi határozat



IIévízgyörk Község Önkormányzat Képvi§elő-testülete
(2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.124.)

az 1992.évi XXXIII.Tv.20lA.§. alapján
pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb yezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogvi§zony időtartama: határozatian idejű köZalkalmazotti j ogViszon)
vezetői megbízás időtartama : 2013, jútius 1 - 2018, augusztus 15,

Foglalkoztatás jellegei teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Napköziotthonos ovoda

Hé!,ízgyörk, Vörösmarty u.96.

Ellátandó feladatokI
A közoktatási intézmény vezetőie felelős az intéZmény szakszeni é5 törvényes múködéséért, a
takarékos gazdálkodásért, gyakololja a munkáltatói jogokat, és dönt aZ intéZmény
múködésével kapcsolatban minrlen olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kol]ektív
szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.
Az irányítása alá taftozó muni<aválalók száma: 13 fő

Jogállá§, illetmény é§ juttatások:
A iogállásra, aZ illelmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáró1
szóló 1992.évi XXXIILtv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- mag.varállampolgárság

cselekvőképesség
büntetlen elóélet

Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
, az adott nevelési-oktatási jntéZményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges -.20l1, évi cxc. Törvény 3, me]]ék]etben felsorolt - felsófokú iskolai
végzettség és sZakképzettség,
- pedagógus-szakl,izsga keretében szerzett intézményvezetói szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szeüett szakmai gyakorlat,
, a nevelósi-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben femálló, hatlfuozallan
idóre, teljes munkaidőre szóló a]kalmazás vagy a megbízássa1 egyidejúleg pedagógus-
muntakőfben töflénő, határozatlan időre tcljes munkaidőre szóló alkalmazás.
- vagyonnyilatkozat-téteii e]járás lefol}tatása

Elvárt kompetenciák:
- eg}üttműködési és konmunikációs kézség, vezetési-szen,ezési készség.

problémamegoldó képesség, a szakmai munka terén igényes precíz, pontos
1nunl(avégzés

A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolata
- szakmai önéletrajz



:)

- az intéznény vezetésérc vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fej]esztési
elképzelésse1 (VeZeté5i program)
- 3 hónapná1 nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályáZó igazolja, hogy a
bűntettesek nyilvánta*ásában nem szerepel, illetve oktatási telü]eten nem á1 foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pály{iati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati elj árássa1 össZeíiiggésben sZükséges kezeléséhez hozzájarul
- nyilatkozat anól. lrogy hozzájáni a kormányrendeletben meghatározott véleményezók
részére pályiiata tartalmának megismeréséhez
- nyilatkozat a pályliat nyílt vagy zárt iilésen történő tárg],alásáról

,a pályázató nyilatkozata alaa vonatkozóan, hog,v vele szemben az 1992,évi
XXXtlI.tv.41,§.(2)bek. szerinti összeféIhetetlenség nem áll ferrn

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013, július 1-.iéve1 tölthető be.

A pályázat benyújtásának időpontja:
A KSZK honlapján töflénő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje:
- az oktatási bizottság véleményezi a beérkező pá]yázatokat, és javaslatot tesz a képviselő-
testületnek a vezető személyére
- a páIyázaíi anyag véleményezési határidejét követő testüIeti ülésen a pályliatokat a
képviseló-testület bírálja el és hozza meg a dőntést a pályliók személyes meghallgatását
követően
- a pál],ázat kiírója fenntafija magának ajogot a pályázat eredményte]enné nyilvánításáTa

A pályázati kiírás közzétételéDek helye, ideje:
- Kormányzati Szemólyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzés Kö7pont (KSZK) honlapja:
2013,,.,,.,...
, oktatási és Kultuláli§ Közlöny
- Hévízg),örk Község Önlromályzat hon]apja wtv.hel,izgvork.hu a KSZK köZzététe]lel
egyidejúlcg

A pályázat ben"vújtására vonatkozó cgyéb iníormációk:
a pályázatot írásban, zárt borítékban kel1 benyújtani 1 példányban személycsen vagy postai

úton, valamint elektlonikus adathordozón, (A páyázat postai úton történő ben}újtásának
feltétele, hog, az legkésőbb a beadási határidó napjfu aján]ott küldeményként postfua adják). Postacím: Hévízgyörk Község Önkormilnyzat Polgánnestele Tóth Tibor

2 1 92 llévízgyörk, Kossuth L,u, 124.

' Pályázattal kapcsolatban felvilágositás kérhető:
HévíZgyörk KöZség Ónkormányzat PoLgármestere Tólh Tibof tel.| 06/28-435-005

Hévizgyörk, 2013. január 30.
Tóth Tibor
Polgárme§ter

F€lelős: Tóth Tibol polgámester
Lukesné Csábi Agnes jegyző



Határidő: azonna1

4.) Kleb€lsberg lntézménYíenntartó Központ - Ha§ználati szerződés ióváhagyása
Luk€sné csábi Agne§: -ismerteti az előterjesztést.-
Szovics Mihály: I,Ia pl. kell Bagra egy szrámítógép, eivihetik innen?
Luk€sné C§ábi Agnes: Nem, csak Hévízgyörk területén használhatják, és csak oktatási
céloka, Az önkományzat üg).védje is megnézte a tervezetet, rendben találta,
Raikó Gábor: A 20,pontl ha azt mondják, hogy ncm megfeleló a színvonal felszerelésben,
beru\á.,nak, al}or nel,iink \e' lifizerni,
Gólyáné Dudás Edit: A szakmai anyagokat taneszköá az intézet veszi.
Tóth Tibor: Aki egyetért az előteiesztés elfogadásáva1, kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-teslület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatothozza,.
3/2013. (I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkományzat Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadja Klebelsberg
IntéZményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u, 10,14. képviseli: l{orváth Krisztina
tankerületi igazgató) és a Hévízgyörk Közseg Önkorrnánl zat LöZött letrejött használati
szerzódést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgitmestefi a szerződés aláírására,
A használati szerződés a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyző

E3]!!!!idó: azonnal

5.)Galgamácsa KEOP-1.2.0/2FlO9-2009-000?.sz,.,Aszód és térsége szennyvízcsaíornázása
és szennwíztisztítása" c. Dályázat közművagyon értékelé§sel kapcsolato§ kiegészítő
táiékoztatás
Tóíh Tibor: -isl,]-e,let' az eIotcrje.ztect,-
Aki egyetért az előterjesáés elfogadásáva1, kézfeltafiássa] jelezze,

A Képvise]ő-testü]et 4 igen szavazattal, cgyhangúlag az alábbi határozatotllozza|
4/2013. (I.30,) sz, Képviselő-testületi határozat
I,Iévízgyörk Község Öntormányzat Képviselő{estüIete hozzájárul az alábblakhoz
A Galga-lnenti viziköZmú BeíuháZás] Lebon)olLto e5 \4uködteto iÜzcmeltető) 1'ársulás
maximum 95 %-os támogatási arány elérése éIdekében aZ összes Tásuiásj tag
szennyvízJ,tálózatának közművagyon értékelését, felújítri§i- és pótlási tervét el kell készíteni,
A köZmúvagyon értékeléssel, valamint a köZművagyon éfiékelő kiválasztásával kapcso]atban
felmerült többletköltségek teherviselése az adott önkormányzat feléfiékelt köZművagyonának
folyóméterre vetített %-ában ke11, hogy tönénjen.
Felelő§: Tóth Tibor polgámlester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó
I-Iajdu Tünde ig,ea,

Határiű: azonnal

6.) Kultúrbüfé bérleti díiának meeállaDítása
Iótb Tibor: -isneneti azelörerjeszte.l,.
Raikó Gábor: Mris az, hogy valaki kiveszi bálra a büfét, és kereskedelni tevékenységet
fol}1at, és más az, hogy valaki rendez ott pJ. egy nér,napi vacsorát. Külön venném, hogy
kere"kedelmi te,eken),eg. e, pL eg) re\napi \acsora,



Kereskedelmi tevékenységre javaslok 10.000,-Ft-ot, családi rendezvényre 5000.-Flot
javaslok.
Szoyic§ Mihálv: Legyen mindig, aki átveszi a helyiséget.

!{l!!!91: Aki egyetért ajavaslat elfogadásával, kézfeltartással j elezze,

A Képviseló testület 4 igen szavazattal. egyhangúlag az a]ábbi hatlirozatoíhozza:
5/2013. (I.30.) sz. KóDviselő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Önkományzat Képviselő,testü]ete a Közösségi Színtér Hasznáati
Szabályzatának 2.sz, ffiggelékét az alábbiakkal egészíti ki:
- Büfé bélleti díja - családi rendezvény alkalmával 5,ooo,-FtJnap

- kereskedelmi céloka
Felelős: Tóth Tibor polgármestel

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu Tiinde ig.ea,
Gedei Tibomé műv.szerv.

10,000.-Ft/nap

!3!!4!!§: azonlul

7.) Napköziotthono§ Óvoda nvári zárá§ időDontiának m€ehatározása

Tóth Tibor: -ismefieti az előteiesztést.
Aki egyetért aZ előleijesztés e]fogadásával, kézleltartassa1 j elezze.

A Képviselő-testüet 4 igen szavazattal, egyhangúlag az aiábbi határozalolhozza:
6/2013. 0.30.) sz. KéDviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Ónkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a

NapköZiotthonos óvoda nyári zíás időpontját:
2013,július i, - 2013, július 27.
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné csábi Agnes jegyző
szilágyiné Pápai Aína óvodavezető

llatáridő: azonnal

Tóth Tibor: A -e.7VéteIl ncglö.,/önönl.

. .,{,, 1 !t. -

Tóth Tibor
Polgárme§tcr

az üést bezárom.
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