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Hévízgyörk Önkormányzat
PolgármesteIétő1

Hévízgyörk Község önkormányzat Képviseiő,testiilete 2013. június 25-én (kertden) 19.00.
órakor lartja rendes Képviselő-testületi ü]ését, me]yre tiszelettel meghívom,

HelYe: Művelődé§i Ház
IIázasságkötő terem
HéYízgyörk, Ko§§uth L. u. 19.

|,laDiIeDdi Dontok:

].) Polgármester táj ékoztatój a a két ülés között történtekról

2) Családsegitő Szolgálat beszámolója a Hévízgyörk Községben végzett 2012. évi munkájáról
EIóadó| Rabné HarkaiJudit Kistérségi Gondozási Központ munkatársa

3) Cyemekjóléti Szolgálat beszámoló.ja a Hévíz8yörk KőZségb€n végzett 20l2, é\,i munl(ájáról
Elóadó: Kocsis Katalin Kistérségi Gondozási Központ munkatársa

4) 20l2, évi átfogó értékelós a gyermekjóléti és gyemekvédelmi feladatok ellátásáról,
Előadó: Lukesné csábi Agnesjegyző

5-) Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos óvoda oktató nevelő munkájáról,
Előadó: Szi]á$/iné Pápai Anna óvodavezelő

6.),,KözaIapitvány a héviz8yörki óvodás gyemekekért" beszámoIója
Előadó: Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnóke

7.) HévíZgyö.k Község Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Elóadó: Tóth Tibor pol8ármester

8,) Hévízg],örk Község Önkormányzata Képviselő testiiletének ,.,,/2013, (,,.,.) sz. rende]ete,
a talajterhelési díjról szóló 13/2004. (VIL29,) sZ, képviselő-testü]eti rerrde]et módosítása
Előadó: Tóth Tibor po]gármester

9.)Monoki ]udith Jolán 2]92 Hévízgyörk. Széchenyi u, 19. köáerület-használat ügr'e
Elóadó: Tóth Tibor pol8ármester

] 0.) E8,vebek

' l,l KilünleIések adol.dn}o/á,e {7ÁR'] lLl S)
Elóadó: Tóth Tibor polgármester
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Meejeb.ésI A^z alyag a képviselók részére megtekinlhetó a httD:,1'admin-hevizgvork-hu oldalon



Meehivót kaDiák:
l, Bazan Tibor képviselő
2, Bobál István képvise]ó
3, Fercsik Tibor képviseló
4, Rajkó Gábor képvise]ő
5- Dr. sápi Attila képvise]ó
6. szovicsMihályképviselő
7, Lukesné Csábi Ágnesjegyzó
8. Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
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Rabné Harkai Judit csaiádgondozó családsegítő szolgálat
Kocsis Kalalin családgondozó Gyermekjóléti szolgálat
Szilágyjné Pápai Anna óvodavezetó
cedei Tiborné művelódésszervezó
Kusta Hajnalka isk, igazgató
Kllsíla MiháIyné PEB las
Bóna Eninné ?EB lag
Fercsit Áűn PEB tag
Bankó MíkLósné oKB tdg
Fercsík 

^alt 
oKB tag

ÓSSZefogás Hévízgyörkért Eg!,esü]et
ÓSszefogáS a Hévízgyórki I!úságért Egyesúlet
Ósszefogás a Nyugdíj asokér1 Egye5ül€t
HéVízgyöIki Asszonykórus Népnrúvészeti Egyesület
Hé!ízgyörki Polgarőr Egyesü]et
Hévizgyörki Természetbarát Egyesület
Gondolkodók olvasóköre
Hévizgyórki sportklub
Hévizeyörki N},ugdijasklub Egyesület
Góliár Fc
Európa szjvében Egyesület
Ga]ga menléért Egyesület
,.Porszem Közösségi Múhely" Dgyesület

32. Palánta családsegitó szolgá]a1 Közh,Alapítvány
33. Hévizgyórki Hagyoman_vórzó Egyesüiet Népda]köre
34. Ga]ga Televizió
35. Pe§t Megyei Kormányhivatal Bp. l052 Városházu,7,
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Készülí: Héűzpölk Ónkornó\lzat Képiselőlestületének 2013- jlnius 25-én megltl.toí! lendes
kép|iselőlestületi ülésh d Házasságkótő tefem hel!isé8ében,

Jelen vannlk:

Tóih Tibor po]gármester

Bazan Tibor

Bobál Isrván

Fercsik Tibor

Rajkó Gábor

Dr, sápi Attila

Szovics Mihály

MeghívottI
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

GólyáDé Dudás Edit gazd-vez,

Rabné Harkai Judit családgondozó

Kocsis Katalin családgondozó

szi]ág}iné Pápai Anna óvodavezető

cedei Tiborné műveIódésszervező

Küstra Hajna]ka isk,ig,

Kustra Mihál}.né PEB tag

Bóna Ervinné PEB tag

Fercsik Ádám PEB tag

Bankó Miklósné oKB tag

lercsik Zsolt oKB tag

Ö,sszefogas Hév ízglörkért Eglesiilet

ÓsszeJogtis a Nyugttíj asokérl E€!,esület

Ósszeíolas a Hélízg,örki Ii 1§ágér! Eq!,esí]let

Hé\,ízg|ö*i Ásszory|kóru! Nép lűvészeti Eg/esület

Eé | í2 g,ö/ k P o l gál ő l s é 8 Ea, e sül e t

Hé,, íz gr örkí Tenlé s zet b af á ! E g)4ül e t
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Gandalkodók obusókórc

Hé|ízg,ölki Spoflklub

Héúzpö*í Nyuqdíj asklub Egyesület

EWópa szí,,é ben Ege süIet

Galga-ne téért Eg,eíúlet

,,Po zen Közösségi Műhely" Eg}esiileí

Galga TV

Palánta Családse{ílő Szol4áldt Kh.ÁlaPíúóny...,

Eőízgörki lJaglonányőrző Eg/esü|et Népdalkóle

Góliál Fc
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestiiletének 2013. június 25,én
19.00,órakor megtartott lendes n},ílt üléséről a HévíZgyőrki Művelődési Ház l{ázasságkötő
telem helyiségében,

Jelen vannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor alpolgármester
Bobál István képviseló (a 9,napirendi pont tal_q},alása után érkezetr az ü]ésterembe)

Fercsik Tibor képviseló
Rajkó Gábor képviseló
SZovics Mihály képviseló

l JkeSné C§;bi Agne§ jeg\,,d
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezetó
Kustra Haj nalka isk,igazgató
Rabné Harkai Judit családgondozó
Kocsis Katalin csa]ádgondoZó

Meghívotl:
- a jelenléti íy szerint

Tóth Tibor nolgármester: Köszöntöm a megielenteket, negáilapítom, hogy az üiés
hatiáJozatképes, mivel7 főből 5 fó megjelent, egy képviscló jelczte későbbi érkezését,
Ismertetem a napirendi pontokat:
Javaslom, hogy az [gyebek c. napirendi pontbe ve§-ük fel a következők tárgyaiását:

a,) Klebclsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi l'ankerülete köznevelési
intézmény néwáltoztatásának vélemónYezése
b.) Aszód és Társult Önkormínyzatainak Szociális és Gyermekjóléti Tírsulása
Társulási megállapodás á szociális és gyermekjóléti alapfeladatok €llátására
(társulá§i megállapodás módosítása)
c.) Hévzglörk Község onkormányzat Képviselő-testülctén€k..../2013.(...)sz.
r€ndelete A helyi környezet védelméről, valamint a tclepülési sziláId hulladék
kezelésével kapc§olatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről
szóló 211,012.(II.1.)sz. rendelet módosítása

NaDirendi Dontok:
l,) Po]gármester táj ékoztatój a a két üIés között történtekől

2) Családsegitő Szolgálat besziimolója a Hévízgyörk Községben végzett 2012, évimunkájáról
Elóadó: Rabné I{arkai Judit Kistérségi Gondozási Központ munkatársa

j) G)rermekjóléti SZolgálat beszámolója a Hévízgyórk Közsé8ben végzert 2012, évi munkájáról
Elóadó: Kocsis Katalin Kistérségi Gondozási Központ munkatarsa

4) 2012. óvi átfogó éítékelós a 8}-ermekjótéti és gyemekvédeLmi feladatok eIlátásáróL
Előadó; Lukesné Csábi Agnes j egyző

5, Beczámolo a lte!l.,q}d,l,i \opkoz,onhonos oroda o^ldlo ne\eI ] nIunk;j ol
Elóadó: Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
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6,),,KóZalapítván), a hévízgyörki óvodás gr-ermekekért" beszánolója
Elóadó: Szilá5iné Pápai Ann3 Kuratórium elnöke

],) Héviz5rörk Közsé8 Önkormányzat Esél},eg!,enlőségi Program.jának e]logadása

E]é3d!i: Tóü Tibor polgármester

8,) Hévizgyörk Kőzség Önkormányzata Képviselő{estületének ,.,,/20l3, (,,,,,) sz, rendelete,
a taiajterhelési dúról sZóló l]/2001. (vli,29,) sz, képviselő testületi relldelet módosítása
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

9.)Monoki JL]diih Jolán 2192 Hévízgyörk, széchenyi u, 19_ köáeríilelhesználat űgve
Elóadó: Tóih Tibor polgármester

l0,) Egyebek
a,) Klebelsberg IniéZménylenntartó KöZpont Aszódi Ta|kerülete köZnevelési iniézmény
né\Yá]toáatásának véleményezése
b.) Aszód és Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyermekjó]éti Társulása Társulási
megál]apodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásfua (rársulási me8állapodás
módosítása)
c,) Hévízg},örk Község Önkormányzat Képviseló-teslületének ....D0l3.(....\sz. r€ndelete A
helyi környezet védelméról, valamint a te]epülési szilárd hu]ladék kezelésével kapcso]atos
kózszolgáltaásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/20l2,(lL1,)sz, rendelet
módosítása

, |, ) K llül lelé,ck ddom;n) o7ája - lZAR l i LL5l
Előadó] Tóth Tibor polgármester

A Kópviseló,testület a jelenlévó 5 képvis€Ióból 5 igen szavazattál, egyhangúan e|fogadja a
fel§orolt, módositott napirendi pontokat.

1.) polgármester táiékoztatóia a két ülés között történtekről
Tóth Tibor polgárme§ter: Dabason Daköv-köz§űlés vo]t, az e]múlt év mérlegbeszámolója
hangzott el. Az üZleti terv is el lett fogadva. A rezsicsökkeítéssel kapcsoLatos költségnövekedést nenl
tudtuk aZ űzleti teNbe beépíteii, Ifogy rentábilis legyen a cég, az önkormányzatok bérleti dijat nem
számitanak fel novemberig a DaLöv kli-nek, A rezsicsökkentós miatt du§,fu 53Mft bevételcsökkenése
lesz a cégnek, ezi ki kelL gazdálkodni, bizunk abban, hogy lesz kornpenzáció. Amennyiben n€m lesz
kompenzáció, a \ízfiű ezt a bevéte]kiesé§t nem tud.ja ki8azdálkodni, akkoí majd a tulajdonos
ónkomáüyzaioknak kell ezér1 jótállni, Tönényesség felügye]€ttől kaptunk egy törvényessé8i
észrevéte]i, ame]y a.je§zókön).vek elkészítésével és elkúldésével kapcsolatos, Nagy hiányosságoi
nem á]lapitottak meg. volt néhány j eg,vzőkön}.V, ani a l5 napos határidón belül nem lett elküldve, 1 2
napos csúszás voit, a többi technikai jellegű, pl, az előterjesáésekei is csatoljuk ajegyzőkönyv meIlé.
holott l éWel eze]őtt a Közigezgatási hivatal mondta, hogy ezeket nem kell csatolnj, Ezeknek majd
eleget fogunk tenni, Eá az észrevételt megküldték aje8yzónck, de a polgámestert is értesítették, mert
kótelessége tájékoztatni a testületet enől,

2) Családsegítő Szoleálat beszámolóia a lIóvízeyörk Közséeben véezett 2012. óvi
munkáiáról
- Az €lőterjesztés írá§ban mellékelve a j€g}-zőkónyvhöz.-
Tóth Tibor polgárm€ster: Rabné Halkai Judit a 1akossággal szoros kapcsolatban á11, a hozzá
fordulók bajait próbálja meg orvosolni.
Rabné Harkai Judit c§alád§egítő: Szóbeli kiegészítésem nincs, a kérdésekre szívesen
válaszolok.
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szovic§ Mihálv kéDviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolja,
Bazan Tibor alDolgármester: 20l2-ben a2 éves forgalom nóvek\,ő, vag},csökkenő?
Rabné Harkai Judit c§alád§€eítő: Most kicsi csökkenést mutatott, med az évi kétszeri
élelmiszerosztás most az évben csak egyszer volt,
Tóth Tibor polgármesterI Az élelmiszerosztást a családgondozó, ajesyzónó és én döntünk
alról, hogy hogyan osszuk el, ez nem egyszeni feladat, a.jövedelemhatárokat figyelembe kell
venni. Kiemelt feladata a családsegítőnek, amikor valaki krízishelyzetbe kerü1, elveszti
áIlását. Tóbb alka]ornmal sikeres volt az álláskeresés.
Aki egyetéIt a Családsegítő szolgálat 2012. évi beszámolójának elfogadásá\,ál, kézfeltartással
jelezze-

A Képviseló-testület a jelenlévó 5 képviselóból 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határazatoí hozza:
50/2013. ívI.25.) sz. KéDviselő-testületi határozat
Hévízgyórk Község Önkomrányzat Képviselő,testülete megtaJgyalta és jóváhagl,ja a
Családsegítő Szolgálat beszámolóját Hóvízgyörk KöZségben végzelt 2012.évi munkájárói.
Felelősi Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Rabnc T.Iar\a' Judit cs"ládgondozo

!3!!4!!§: azonnal

3) GYcrm€kióléti szolgálat b€számolóia a llévízgr,öIk Községben véqzett 2012. évi
rnunkáiáról
- Az előterjesztés írásbatr mellókelv€ a j€gyzőkönyvlröz.-
Tóth Tibor polgárrnester: A Kocsis Katalin koíepetálásokat is végez a tanulóknak, segitve
ezzel a lemaradt tanulókat,
Szovics Mihálv képvisclő: A Szociális Bizottság tárg,valta az e]őteiesáést. e]iogadásra
javasolja, Mindkét munka terjedelmes,
Bazan Tibor alpolgármester: A többlet-esetszám miből adódik össze?
kocsis katalin családgondozó: Minden évben eg!,re több lesz az eselszámom, ez
országszerte is igaz, Egyre rosszabb helyzetben vannak a családok, anyagi-szocialis-pszichés,
ez 1ecsapódik a gyerekeken, iskolai teljesítményén, ma8aterlásán,
Bazan Tibor alpolgárm€st€r: A 6-13 éves gyerekekkel van a 1egtöbb gond, Ez összgfiigg a

családi gondokkal, Megkószönöm mjndkettőjük munkáját,
Tóth Tibor Dolgárnrester: Ahogy az idósek napköziotthona negnyílt, akkol az öleg
iskolábó1 a két szolgáat átköltözött ide, éS a két szolgálat egy épületen belül végzi
tevékenységét, Köszönöm munkáj ukat,
Ald egyetért a Gyemekjóléti Szolgálat 2012, évi beszámolójával. kézfeltartással j ele zze.

A Képviselő-iestület a jelenlévő 5 kópviselőből 5 igen szavazatta1. egyhangúlag az alábbi
hatálozatot l:Lozza,-

51/2013. rvl.25.) §z. Képvi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyölk Község Ónkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhag,vja

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a HévíZgyöIk Községben végzett 2012, évi munkájáró1.
Felelős: Tóth Tibor poigánnester

Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Kocsis Katalin családgondozó

Határidő: azonnal
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4) 2012. évi átfoeó értékeiés a g},ermekióléti és gyermeK"tédelmi feladatok ellátásáról.
- A2 €ldterjesztés írá§ban mellékeh e a je8yzdkön},\ hö/.-
Lukesné Csábi Ágnes iegyzo, - ismeneti az elóteiesztést,- A Szociális Bizot§ág tárgyalta,

elfogadásra j avasol.ja.

Tóth Tibor polgármester| Aki egyetért a gyemekjóIéti és gyermekvédelmi leladatok

ellátásáIól szóIó 2012,évi átfogó értékelés elfogadásával, kézfeltartrissal j elezze.

A Képviseló-testiilet a jelenlévő 5 képviselóból 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

halátozalot hozza:
5212013, rvl.25,) sz. Képvi§elő-te§tiileti határozat
Hénj4yörk Kö"sé€ Önkormányzat Képviseló-testülete me8tárgyalta és jóváhag|a a 2012,

óvi átfogó értékelést a gyemekjóléti és gyemekvédelmi feladatok ellátásáról.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

Határidől azonnal

5,) Beszámoló a rki Sün Bal odi óvoda oktató-nevelő m
- Áz előterje§zté§ írásban rnellékelve a jeg}zőkön},vhöz,-
szilágyiné PáDai Alrna óvodav€zető: Szóbeli kiegészités nincs, kéIem a testületel, fogadja el

a beszámolót,
Tóth Tibor Doleármester: Amit a tö ény előír, meg fogjuk oldani, a7 ass7iszlens

uttarn*iút -"g fog]uk oldani, az állam a köItségeket vállal,ja, de erról szeptemberig fogunk

határozni,
Aki egyetéft a Sün Balázs Óvoda 2012, évi bcszámolójával, kézfeltaíással j elezze,

A Képviseló-testület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, eg,vhangúlag az alábbi

határozatot hozza:
53/2013. (vI.25.) sz. Képvis€ló-festül€ti határozat
Hé;g},ük-KÜé€-Ó"k*.á"yzat Képviselő,testületc megtárgyalta és jóváliagl,ja a

Hévízg!,örki Siin Balázs Óvoda 2012,évi beszánoIóját,
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető

Hrtáridő1 azonnal

6.')..KözalaDítvánv a hévízgvörki óvodá§ gyermekckért" b€számolóiá
- Az €lőterjeszté§ írásban mellék€lve a j€gyzőkön},vhöz,-

szilágYiné PáDai Anna óYodavezetői 20 éve eredményesen végezzük a mul]kát, szép

ö.r^g.kk.' tá*"g"m"k .t"ket, akár 
^7. 

]%-ot nézzük. ak]ír a kűlönböző befiZetés€ket,

Megbeszélve a kulatóriumi tagokkal, megfelelően használjuk fel a pénzii]lket, A mostani 1%-

ról is történt nrir döntés, az udvarijátékaink tanúsítvályai lejártak, a n,var folyaman aa fogjuk

eIkészíten1,
Bazan Tibor alpolgármester: Az a]apítván_v mindenki szímára példamutatónak kell, hogy

legyen. Megköszónjiik a 20 évgs munl<át.

tóih tilór polg,irmeste.: Aki egyetért a ,,Közalapitvány a hévízgyörki óYodás

gyennekekért" 20i2. évi beszrlmolójával, kézfeltartással j elezze,

Á Képviselő-testület a jelenlévó 5 képviselóből 5 igen szavazattál. egyhangúlag az alábbi

határo7atot hoZza:



7]

5,1/2013. (vI.25.) sz. KéDviselő-testületi határozát
Hévízg,vörk Község Önkormányzat Képviseló{estúlete meglárgyalta és jóváhaglja a

,,Közalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekekért" 2012.évi beszámoló.ját,
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Szilágyiné Pápai Anna Kuratórium elnöke

Határidő: azonnal

7.) Hévízwörk Község önkormányzat Esélve§,enlőségi Proeramiának eIloeadása
- Az előterjesztés írá§ban mellékelve a jegyzőkön}"i,hőz.-
Tóth Tibor Dolgármesterl Esélyegyenlőségí Programot azéít is kel1 készíteni, mert ez

feltétele az uniós pályázat beadásáíak. Hátrányos helyzetú emberek esélyeit biaosítani kell,
ugyanolyan feltételek mellett ketl, hogy tudjon részesülni, szolgáltatást igénybe venni.
Fercsik Tibor kéDvi§elő: A tfusadalmi kapcsolatok felsorolásánál, az óvodai és az iskolai
alapítvány nem sz€repel
Lukesnó Csábi Áenes iee},zőj Köszönjiik az észievételt, \,alóban kimaradt, javítani fo&juk.

Az esélyegyenlőségi programot 5 évente köte]ezó elkészíteni, 2 évente felül kell vizsgálni,
Javaslom elfogadásra,
Tóth Tibor Dolqármester: A két alapítvliny felsorolását pótoljuk. Aki egyetért az
Esélyegyenlőségi Pro gíam elfogadásával, kézfeltaft ással jelezze,

A Képviseló-testület a jelenlévó 5 képviseJőbő1 5 igen szavazatla], egyhangüag az alábbi
halározatot hozza:
55/2013. (VL25.) sz. Képviselő-testületi határozat
HévíZgyörk Község Önkoínányzat Képviseló{estülete megtfugyalta és jóváhagyja

Hévízgyörk Község Önkoinrányzata Helyi Esélyeg)enlőségi Programj át.

Az EséIyegyenlóségi Program a jegyzőkönF melléklctét képezi.

&!g!lb: Tóth Tiboi polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
llajdu Tünde ig,ea,

EE]!!!idó: azonnal

8.'l Hévízgyörk Község ÖnkormánYzat Képvi§€lő-testütetének ..../2013. (.....) §z.

rendelete. a talaiterhelési l szóló 13 9.) sz. kéDviselő-le§t rendeIet

módosítása
- Az elóterjesztés írásban mellékelve a jeg},zőkön}vhöz.-
Tóth Tibor Dolgármester: A törvély értelmében, ahol közcsatona húzódik, ott az

ingatlantulajdonosnak kötelező rákótni a csatomára. Aki ezt elmulasztotta. talajterhelési díjat

ke]1 frzetnie, A talajtelhelési díj eddig mérsékelt díjtétel volt. Tavalyelótt a törvén,v

megváltozott, és a talajterhelési díjat a 10x-ére emelték fel, ezáltal már nem éri meg

talajterhelési díjat fizetni, eg,vszerúbb, ha rákötiink a csatomára, A törvényi váItozás hatasára

az elmúlt évben sokan rá is kötöttek, de még az elmúit évet fizefui kell, Többen lordultak
kedvezménryel. vagy töröIjűk el, vagy részletfizetési kedvezményt kéftek, A rendeletünkben

ilyen kedvezmény nem volt. Az előteiesztés lényege, aki már rákötött tavaly vagy az idén a

csatomala, anyagi helyzettól fiiggően adjunk va]a,]rri mérséklést, ezt a mjndenkori

polP;!-mester dönlene el merlegelés alapran,
Raikó Gábor kéDviselő] Javaslom én is, hogy aki ebben az évben ráköti a csatomára, akkor

méltányossági alapon erTe az évre nem fizettetném meg a talajterhelési díjat. A rákötés is nagy

összeg. 260 eFt, + munkadíj. Ha beköti most 201j,ban, akkor jólesne neki, ha a 2013-as

talajterhelési díjat nem kellene. De a 2012-es évet még fizesse be.
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Tóth Tibor poleárm€ster: A taiajtelhelési dí.jat mindig visszamenőlegesen kell fiZetni, vart,
aki 20l2-ben kötótt rá a csatomiára, Erról szól M elóterjesz!és.
A]d egyetér1 MZal, hogy a 13/2004,(vIL29,)sZ, rende]etet az alábbiak szerint módosítsuk
,,L§Árendelet az alábbi 13iÁ- §-al egészűl ki:

(11 Á polgármester egyedi e5etben, méltányosságból a kérelmező rendk^}ülí szociális és

anyagi helyzeté/e Ialó tekintettel :

a) mehtesítheti a talajterhelésí díj meglzetése alól a természetes szeméb,
kibocsátót-

b) \,ag) évente eg)szer, legfeljebb 12 halí részletlzetést engedélrezhet-
2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályban, és hatálybd lépésél kól,ető fiapon
hatályát yesztí, de rendelkezéseií d íolyamatban lévő kérelmek elbíráIása esetében ís a
jelen módosííásí megelőzően keletkezett talajterhelésí díjtartozások esetében is
alkalmazni kell.

(2) A rendelet helyben szokásos hódon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodík.

, kézfeltartással j elezze,

A KépYiselő-testül€t a jclentévő 5 képviselőből5 igen szaYazattal, €gyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja

Hévízgvörk Község Ónkormányzat Képvis€lő-testületónck
8/2013. (vI.26.) §z. r€ndeleíe,

a talajterbelé§i díjról szóló 13/2004. (vII.29.) sz. képviseló-t€stületi rendelet módosítása

.l,§
A rendelet az alábbí ] 3/A. §-al egészül kí:

(1) A polgfumester egledi esetben, méltáhyosságból a kérelmező lendkíyüli szocíálís és

afuyagi hebEetérc yaló tekínteltel:
a.) entesítheti a talajterhelési díj megazeúse alól a természe!es személy
kihoc.látót.
b.) |ag,,éyente eg)szer, legfeljebb 12 havi részletlzetést engedéryezhcl

?.§
(l) Ez a rendelet a kihirdetés napján Iép hatályba, és hatályba lépéséí kö\,ető napofi
hatólyát veszti, de rendelkezéseit afob,amatban lé\,ő kélelnek elbírálása esetében is a
jelen módosítást melelőzően keletkezett talajterhelési dijtartozások esetében is alL,tlll a.hi
kell
(2)A rendelet helyben szokásos módon törlékő kihidetéséóI ajeg})ző gondoskodik_

rólh libo, "k- t ukes"é Csöbi ,llncs sA.

Polgátmester jegző

9,) MoDoki Judith Jolán 2l92 Hévízgyörk. széchenYi u. 19. közterúlet-használat ügye
- Az előterje§zté§ írá§baD mellékelve a jeg}zőkön},vhöz.,
Tóth Tibor Doleármest€r: - ismerteti aZ elóterjesztést.-
Aki egyetélt azzal, hogy ,J]évízg/ötk Község Ónkormónyzat képNiíelőlestúIete hozzájárul
ahhoz, hog1 Monoh Judiíh Jolán 2]92 Hévízgtörk, Széchenyi tl. 19- sz. alattí lakos 2a]3-
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június l,tel a Héúzgyórk, Béke utca 539/1/A hrsz kózlell)lef€n léyő üzlete utáh 21 m2-1e

közterűIet bérleti szerződést kössön Híízglörk Község Ónkormányzat képviseletében Tóth

Tibor polgármesreftel. A bérleti díj össze8e az nnkormanlzar köaerulet használatának szóló
.endelerc alapjan uzleIh?l}riEe,!ében 2)a. F,m' hó". kez"eltanássaljelezze,

A Képviselő{estület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavMattal, egyhangúlag az alábbi
halfuozatot hazza|
56/2013. (vI.25.) sz. KéDvis€lő-te§tületi határozat
Hévízg_vörk Község Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul alrhoz, hogy Monoki JLtdith

Iolán 2192 Hévízgyörk, Széchenyi u, 19. sz- alatti lakos 2013. június l-vel a Hévízgyórk,
Béke utca 539/1/A hrsz közteú]eten lévő üzlete után 24 fi2-1e közterület bérletj szerződést

kössön Hévízgyörk Község Önl<ormányzat képviseletében Tóth Tibor polgármesterrel. A
bérleti díj összege az önkormányzat közterület használatának §Zóló rendeiete aiapján

üzlethelység estében 220-, Ft,m',tió
Felelő§: Tóth Tibor polgármesier

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd. vez.
Hajdu Tiinde ig, ea.

E3]!i!Iidó: azonnal

Bobál István képviselő megérkczik az üléstercmbe, a képviselő-testület
létszáma 6 főre módosul.

10,') Egvebek
d,) Klebelsbefg In!éurénvfenntafló KözDorlt Aszódi Tankeíúlete közneyelési ihté7mónN

ílévv álto ztdtlis lin a k v é l efu é ny ezés e
- AZ előterjeszté§ írásban meliékelve a jegyzőköny-lhöz.,

Tóth T!!oi poleármester: Tankeúlet javasolja, hogy az iskola neve Hévízgyörki Petői1

Sándor Altalános Iskola 1egyen.

Aki egyetérl azza\, hogy ,,Héizg,lörk Község Ónkormányzat Képyiselőlestülete a

KlebelÁerg Iníézményíennlartó Központ Aszódi Tankerülete által megküldóít közneyelésí

mtizmeny nivvaltozasát vél, ni n) e l te is j ava"ol ia cl |oeada 
"o-

Áz intézmény jayasolt heNe. I]éTízg,örki fetó,t Sándar Altalanos Iskola". kézfeltartással
je|ezze.

A Képviselőtestület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

haláíozatot hozza:
57l2013. (vI.25.) §z. 4éDviselő-testületi határozat
Heoizgyork Kozseg Önkományzat Képviseló,testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ Aszódi Tankerülete altal megküldött köznevelési intézmény névvá]to7ását

véleményezte és javasolja elfo gadásra,

Az intézményjavasolt nevel Hévízgyorki Petóíi sándor Általános Iskola

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Vízerné Mátyás Klára pü.€a,

Határidő: azonnal

b.) Ászód és Tálsult öhkományzatai ak Sxociális és Gveftrckióléti Tálsulása TóNulli§i
w,dőIInh^/].1< a <lnríáIic é< gwrrh"kióléti aldDfe\.\datok ellátásóra (tálsulási hesállapodlis
módosílása)
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- Az elóterje§zté§ írásban mellékelY€ a jeg]zőkön}.vhöz.-
Tóth Tibor Dolgármester: - ismeíeti az eiőterjeszlést.-
Aki egyetért azzai, hogy ..Héyízgörk Kózség Ónkormányzat Képviselő-testúlete megífug)alta
és elíogadjd a2 Aszód és Társult onkormányzatdinak Szocíális és Gyermekjóléti Társulásáúak
a szociális és g)elmekjóléti alapfeladatok ellátásáfól szóló íársulási megállapodós
módosítását, A Képriselő,íesliilet tudomásul yeszi, hog, Gdlgamácsa és Vácegres nem
cs atlakozik a tólsuláshoz" , kézfeltaítáisal jelezze.

A Képviselő-testüiet a jelenlévó 6 képviselőből 6 igen sza!,Mattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza,.
58/2013. (vI.25.) §z. KépYiselő-testületi határozat
HévíZgyöIk Község Önkormányzat Képviselótestűlete megtáI8yalta és ellogadja az Aszód és
Társult Önkormányzatainak Szociáiis és G,vemekjóléti Trirsulásának a szociális és
g,vermekjóléti alapfeladatok ellátásáró1 szóló társulási megállapodás módositását, A
Képviseló-testület tudomásul veszi, hogy Galgamácsa és Vácegres nem csatlakozik a
társuláshoz.
Felelós: Tóth Tibor polgámester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig,ea,

Határidő: azonnal

c.) HévizgYőrk Község ÖnkormánYzat Képviselő-testületének..../2013.(...)sz. rendeletc
A helyi környezet védelméről. valamint a települési szilárd hulladék kezelósével
kaDcsolatos köz§zoleáltatásról és annak kötelezó ieénYbevételérő| §zóló 2/2012.íII.1.)sz.
rendelet módosítása
- Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkön},vhöz.-
Tóth Tibor polqármest€r: Törvényi változás következtében az önkornányzatnak nincs
ármegállapító szerepe, a rendeletből ki kell ezt vemi.
Aki egyetért azzal, hogy a 2l20l2.(i.1.)sz- rendeletet az alábbiak szerint módosítsuk|,a.§l
Képl,iselő-testület a 2/2012.(IL1.)sz. rendelet 12-§-(2)bekezdését hatólyon kívtil helyezi,2.§A
Képriselő-testiilet a 2120l2.(IL1.)sz. rendelet 2-sz.nrcllékleíér haúIlan kíyúl hel|ezi,3.§.(1) E
rendelel kihirdetés napján lép hatályba, és hatályba lépését kayeó naPon hatályát Neszti (2) ,1

renc]elet kihirdetéséről a jegző a helybeh szokásos módon gondoskodik-" , kézfeltaltással
jelezze.

A Képvi§€ló-testül€t a jelenlévő 6 képviselőből6 igen §zavazaftal, eglhangúlag az alábbi
rendelctct alkotj a

Hévízg1,ötk Köa é g Ó kof mónjza! Kép,iselőles tiileténeh
9/2 0 1 3. (l4.2 6.)sl tendelete

A helyi kömyezet yédelftéro'l, |alamihl d települési sziláíd hullddék kezelésével kapcsolatos
köxszoIgóherásróI és annak kötelező igéhybeúteléró7 szóló 2/2012.(IIL.)sL refldelel

módosíldsa

1,§.

Á Képyiselőleslület a 2/2012. (IL 1.)sz. rcndelet ]2-§-(2)bekezdését hatályon kívlil helyezi.

2.§
A KépNiselőlestúlet a 2/2012,(IL1,)sz. rendelet 2-sz.mellékletét hatályon kít l helyezí-
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J.§
(1) E /eúdelel kihildelés kapjáh lép hatályba, és hdíályba lépéséí ktj|ető napon hatálytít
wszti.
(2) A rendelet kihírdetéséól ajeg)ző a helyben szokásos módon gondoskodik-

Hévízglörk, 20l3. ,iúníus 21.

Tóth Tibor sk.
Polgármester

Lukesné c§ábi A8ne§ sk.
ieglző

Raikó Gábor kéDvi§elő: Falunapi egyeáetést tartsunk civil szelvezetekkel, programokat
egyeztetnénk,
Bazan Tibor alDolgármester: Június 1-jén volt pedagógusnap, örömmel láttam, hogy az
óvoda és az iskola összes dolgozója együtt vette ki a részét a munkából, példamutató esemény
volt, Június 9-én a K&H olimpiai maraton vá]tó, ahol Hévízgyörköt 2-6 fős csapat képviselte,
szép erednén}t értek e1, Öregtemplomra sikeres pályázat lett ben}újtva, Leader szervezethez,
felújítás kíliil-belül, negújul a kert is, 17Mft összegben,
Tóth Tibor Doleármester: A két ülés között volt egy rendkívüli ülésünk, aho] az öreg
iskolára az önkormányzat az Asszonykórussal közösen nyújtott be Leader pályázatot- Várjuk
aZ eredmén}t, 3 hetg volt a néptáncgááva1, pedagógusnappal összekötött ünnepség az
iskolában. Szilágyi Aron könJ-vét ajándékoáuk minden pedagógusnalc,
Bobál István képviselő: A lószegi artézi kút vízfogyasztása igen népszerű. 2008-ban
végeztúnk víZvizsgálatot, az öntormányzati újságba eZ bekerült, érdemes leme újra
bevizsgálni a vízminőséget a fogyasztók megnyugtatása érdekében.
Tóth Tibor polgármester : A részvételt megköszőnöm. az ülést bezfuom,

-kmf-

a'\ .q- /,
,,,

,,/,,-t + l,.g/ L .J+,
--aukesné CsábiAgnes

ieg|ző
Tóth Tibor
Polgármester


