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Ké§zült: A HévíZgyörki Önkormányzat Képviselőrestületének 2013, május 28-án megtanott
iendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Múvelődési HáZ Házasságkötő terem helyiségében.

J§]§!_]3!!4E:

Tóth Tibor polgámester
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Dr. sápi Attila
Szovics Miháy

Meghílott.
-

ajllenIéti ív s:erint

Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés hatfuozatképes, mivel 7
főből 5 fó megjelent, két képviselőjelezre távolmaradását,
Ismerietem a napirendi pontot:
NaDirendi Dontok:
1,) Polgármester táj ékoztatój a a két ülés között

történtekól

2.) Hévízgyörk Község Önkormrinyzata Képviseló-testületének , ../2013.(

-

-

-)sz-

rendelete, az Önl(ormányzat 2012- évi zírszámadásáról

önkormányzati
Elóadó: Tóth Tibor polgánnestel
3,)

20l2.évi belső ellenóEésről tájékoztató
Előadó: Lukesné Csábi Agnesjegyzó

4.) Aszód és Társult Önkormányzatairrak Szociális és Gyerrnekjóléti Társulása - Társulási
megállapodás a szociális és g,vermekjóléti alapfeladatok ellátására
Előadó: Tóth Tibor polgármester

5.)DAKÖV Kft, Bagi Üzemigazgatóság Megállapodás önkormányzatj köZös tulajdonú
viziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében eljfuó ellátásért felelős kijelölésére
a-) Aszód TérségiKözmúves Szena;,vízelvezető Rendszer
b.) Bag és Hévízgyörk Közműves Szenn},vízelvezető Rendszer
c,) Galgamenti Regionális Közmúves Ivóvizellátó Rendszer
Előadó; Tóth Tibor polgármester

Hévízg,vörk, Kossuth L,u.19. sz, alatti Művelődési Házban üzemelő
vendéglátó büfé bérbeadásáJa,
Előadó: Tóth Tibol poigámester

6) Pa\,ázall felhívás a

Óvoda óvodavezetői áliásra érkezett pályliatok elbírálása.
Előadó: Tóth Tibor polgármestel

7.) Napköziotthonos

8,) Egyebek
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T]il!_:!.b.9I: Javaslom, hogy 7, napirendi pontként Lirgyaljuk nreg e Hévizgyörki Siin Ba]ázs Óvoda
2 fő, nem hévízgyörki gyermek felvételére szóló kérelmét,,és az egyebekben a Turai Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóió megállapodás módosítását és az Országos
Mentőszotgálat Alapítvány kérelmétés a Deák Ferenc utcaijátszóténe] kapcsolatos kérelmet, amit a
napirend elóttelmondok_

A Kép,-iselőlestület eghangúlag elfugadja

tr

fuódosított kapílekdi poníokat-

polgármesteI táiékoztatóia a két ülés között törtéDtekről
!:l!_.Tl!9!; Deák Ferenc Utcai jálszótér építésérőlsZó vol! aZ előZő ülésen. A i€rúletfeltöltésre
Kossuih LásZló Vállalkozóval megállapodtam, Az ott ]akók kértékmég a szi]árd útburkolatot is. Akkor
is közö]tem, ho§i az önkományzat önerőbó] nem tudja elvégezni. Az adásvételi szerződésben az út
nem szelepelt, A pénzmaradványunk 3-4MFt ta] több lesz, mint a kö]tségvetés tervezésénél
számoltunk, arra gondoltunk, hogy ezt a pénzt ana tartalékoljuk, hogy a későbbiekben megielenő
pályáZat ónrésze lenne. T§gnap járási kőzbiztonsági fórumot tartotl2k Aszódon, Különós bejelentés
hangzott el Aszód po]gárnesierétől, két országgyűlési képviselő azt kezdeményezte, hogy az aszódi
laktanya ne kerüljön át az ónkormányzatoknak, hanem menekült tábort létesítsenek. A fókapitány úr
ezt n§m tudta megerósíieni, 3 héttel ezelőtt Aszód önkormányzatától elment a levél, amelyben
érdeklődnek a minisáernél, hogy ez az információ valós,e vagy nem, Az elmúlt ülésen beszéltünk
arró1, hogy az orosz befektető újra megje]ent itt, és a gyakor]ó terüIetét szerette volna igénybe venni
beruházások léirehozá§ára. EközbeD derűlt ki. hogy ezt a teíületet máí nem lehet ipari cé]ra használni,
men 2012. júniusában visszaminósitették termóíijlddé, Alpo]gárm§ster úr érdeklódött, a1 a !álasz
érkezett, hos/ a kormánynak nincs szándéka további temóíijldeket kivonni a termelésből, Ezt a
terü]etet szociá]is 1ü]dpro8Tam kereiében ]ehet igény€]ni. Az önkormányzat elképzelése, amin az
elmúIt években dolgozott, péná kó]tött rá, ebből úry néz ki, nem lesz semmi, Ez fonios információ,
2010. óta személyesen i§ jártunk a Honvéde]mi Minisaériumban, ott e8yfajta ígéretet is kaptunk, Most
véietlenül jöltünk rr! a tulajdoni lapon láttuk, át van minősítve rétté.A faluban az árkokat
kitisztítottuk, a kiszedett 1ijldmaradványokat eI iogjuk vitetni.
1.)

Á KépT iselíi-teslület eglhangúlag elfogadja

a

polgármesterí beszónolót a két üIás kózött

történtekről-

r€ndel€te.

az Önkormánvzat 2012. évi zárszámadásáról

Iű!__IDg!: Az elmúlt ü]ésen az előirányzatmódositások kapcsán teljes

mértékben kitargyattuk.

17MFt-on lelü], amit annak idején teneztünk, még kedvezőbb a kép kb.4MFt,tal,
Gólváné Dudás Edit gazd-v,: - ismelteti aZ előte4eszté§t. B4i!:lQÁ!p!: PEB me8tárg}a]ta, elfogadásrajavasolja, A testü]etjól dolgozott.
f!i!Lf!!gl: A pénanaradvání javasoltuk, hog], az intézményeknélmaradjon,

Aki

A

e8yetért a rendelettervezet elfogadásáva], kézfeltartással j elezz€:

A KéPyiselőlestülel 5

ie:en

szílazaual, e<lhangilag az alóbbi rendeletet alkotja:

Hévízryörk Község Önkormáíyzata Képviselő-testületének
1 l20l3.§.29,)sz löltkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Hévízgyörk Község Öntormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2)
bekezdése. valamint aZ álanhááaltásról szóló 2011, évi CXCV. törvény 91. § alapján az
önkormányzat

20
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li

záísza.línadásáfól az alábbi rendeletet alkotj a,

5j
1.

1. §

A

Általános rendelkezé§ek

rendelet hatálya kiterjed

az

önkormányzatra, valamint

az

önkormiinyzat

költségvetési szerveire2.

Az önkormán"vzat össz€sített

2012. évi költségveté§ének t€ljesítése

2. § A képviseló-testület aZ önkormányzat önkományzati §Ziíten összesített, teljesítetl
2012. évi
a) kiadási fóösszegét 892,047 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 915.103 ezer forintban
ál]apitja meg.

3, §. Az ö.tormányzat ös§zesített 2012- évi teijesített költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatontént:
, e Ft
a) irányító szen, költségvetéséből kapott
614.414 eFt
b) önkonnányzat költségvetési
145.794 eFt
c) önkormányzatok sajátos múködési
24.194 eFt
helyi
117.988
eFt
átengedefi központi
'762.Ft
taiajterhelési
2,850. eFt
egyéb sajátos
19,925 e Ft.
d) múködési és felhalmozási célútámogatásértékú
amelyból
6021 elt
elkü]önített állami
3768e
Ft
pénzügyi
társadalombiztosítás
Álla-h,írtartás ktizponti alrendszelén belülről kapott
9.661 eFt
EU,s forrásból származó
a fejezeti kezelésú előinínyzat bevételeként
475 e It
elszámolható
62 eFt
e) köáatalmi
35.39óeFt
í) i[tézményi múködési
845e Ft
g) felhalmozási
22.5 eFt
h) múködési célúátvett
átvétele
i) az elóző évi mílködési és felhalmozási célúmaradvány
0 e Ft
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából
951 e Ft
j) kölcsönök,
k) elóző évi pénzmaradvány alaptevékenység
9'7.4'12 eFt
ellátásáía történő
19 e Ft
l) finanszírozási
és
teljesítését
a
eredeti,
módositott
elóirányzatát
AZ önkormányzat összesitett bevételeinek
2, sz, melléklet tartalmazza.

adók

támogatás
tlímogatása
bevételei

adók
díj
bevételek

bevétel

pénzalapból
alapjaiból

pénzeszközből

összegből
bevéteL
bevét€l
bevétel
pénzeszköz

visszatérülések

szánnMik)

igénybevétele/
bevételek

4. § (1) Az ónkormányzat összesített 2012, évi teljesített kiemelt kiadási előiiinyzatai aZ
alábbiakban meghatároZott tételekbő1 álInak
322.462 eFt
a) működési kiadásokI
121,384 e rt.
személyi j ellegú kiadások
járulékok
31,470 e It
munkaadókat terhelő
143.843 e Ft
dologi jellegú kiadasok
3,905 e Ft,
támogatás értékúműködési kiadások
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miiködési célúpénz€szköz átadáS
társadalom- és szoc.pol, jüttatás

1.515 eFt
20,345 eFt
12.896 ePt

b) felhalmozási kiadások:
i ntez-nén; i beruhárások

9.]]29 eFt

68 eFt
3.,199
eFt
kivülre
pénzeszk.
átad.áht-n
felhalm. célú
556,689eFt
c) fi nanszírozási kiadások
hosszú iejáratu hitelek visszalizetése..,,..,,..-,. 43.450ell
12.527eFt
rövid lejáratu hitelek visszafi zetése
500,712eFt
kötvény beváltása
Az öntományzat összesített kiadásainak eredeti, módosított előiránvzatát és teljesítéséta
ielúj itások,,.,,,..,,..,,,,,

melléklet taáalmazza
(2). Az önkonnanyzat költségvetési szeNei zárszámadását az a-d. melléklet tartalmazza,
(3), A köItségvetési évben az önkonniányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja,
amel},nek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011, évi CXCIV,

3. sZ,

Törvény (stabilitási Tv.) 3, §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése
vált volna szükségessé.
5, §,

A köhségvetés egyenlege 23.056 eFt.
é\Te összesített közfoglalkoztatottak
teljesített lét szén].,-előiráf:lyzatát az alábbiak szerint hagl,j a j óvá:

6,§ (1)

nélküIi,

A képviselő{estülel az öntormányzat 2012,

a) átlagos statisztikai álomrányi

létszám átlaglétszám

,45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoáatott záró létszáíí\45 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszánra 6,4, fő.

7, § Az Európai Uniós fonásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projekiek teljesíten bevételeit és kiadásait. valamint aZ önkomlányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásokat az 1, sz. melléklet tartalmazza,

8, § (1) Az önkományzat összevont költség,-etésében a fel nem használt áItálános tartalék
11.366 ezer Fl. a fel nem használt céItartalék0 Ft,

(2) Az öntományzat összevont, 2012. évi gazdálkodás solán keletkezett, hatályos

jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa: 23,056 ezeí Ft-ban kerül
ióu,il,agyasra, a költségvetési pénzmaradvány 24.2'78 eFt, AZ önkormányzat és az
intézmények pénzmaradvány elszámolását az a,d8. sz. mellékletek tartalma7zák, 649 eFt
az iskola kótelezettséggel terhelt pénzmaradviánya, ami az átszen,ezés miatt aZ
önkoínányzatnal kerül felhasznalásra a meglelelő célra, a többi szabad pénzmaradvány, A
Napkozionhonos Óvoda es a Polgármesteri Hivata] költségvelési pénzmaradványa marad
az intézménl,rrél,általános taltalékot képezl,e belőle. Az Önkormányzat költségvetési
pénzmaradványából 17,593 eFt felhasznáIásra került a 2013. évi költségvetésben eredeti
;lőirányzatként. a fennmaradó 4.662 eFt áItalános tartalék előirányzatát növeli
3.

A polgármesteri hivatál2012. évi költségv€tésének

t€lje§íté§e

A képviselő-tesület a polgármesteri hivatal teljesített 2012, évi
a) kiadási főösszegét 70.223 ezer forintban,
b) bevételi fóösszegét 71,101 ezer folintban
9. §

57

állapítja meg. Kieme]t eiőinínyzatonl<ént a b) melléklet tafialrnazza a bevételek és kiadások
teljesítésadatait,

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi
a) átlagos statisztikai állomanyi létszám|

10. §

10 fő

b) az év utolsó napján ibglalkoztatott Záró létszám:10 fő
,l.

Az önkormányzat §aját költ§égyetésének telje§íté§e

lL,§ Az önkormányzat képviselő-testülete aZ öntormányzat sajár,2012- évi teijesített
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 879.724 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 900.757 ezer forintban
állapítja meg, Az önkoííninyzat saját,2012. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előinínyzatonként aZ a) melléklet tartalmazza.
12.§

A képviseló-testtilet az önkormányzat

alábbiak szerint állapítja meg:
a) átiagos statisztikai álomrányi
b) az év utolsó napján foglalkoáatott záró

saját" 2012. évben teljesített létszámát az

létszrám

5.

3 fő,
3 fő.

létszím

A Napköziotthooos Óroda a 20l2. éri
költségv€té§ének

teljesítése

Napköziotthonos Óvoda teljesített 2012, évi
a) kiadási íi)összegét 46.694 ezel forintban,
b) bevételi főösszegét 47.190 ezer forintban
állapítja meg.
13. §

A képviselő{estület

a

14, § A költségvetési szen 2012. évi teljesített köitségvetési bevételeit és kiadásait
kiemelt előirányzatonként a d) melléklet tartalmMza.
képviseló{esttilet a Napköziotthonos Óvoda 2012, évben teljesített létszáíát az
alábbiak szerint állapítj a meg:
a) átlagos statisztikai állomanyi létszám 14 fó,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott Záró létszám 14 fő.
15,§

A

6.

16, §

A Petőfi Sándor Általános Iskola költ§égvetésének telj€sítés€

A Petőfi Sándor Általános Iskola teljesített 2012. évi
a) kiadasi főö§szegét 87.226 eFíban
b') bevételi fóósszegét 87,875 eFt-ban
álapítja meg,

A költségvetési s zelv 2012. éyi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásajt kiemelt
előirányzatonként a c) melléklet tafialmazza,
17 §

18.§

A képviselő-testiilet

a

Petőfi Sándor Álta]ános Iskola 2012-ben teljesített létszámát az

alábbiak szerint allapítj a meg.
a) átlagos Statisáikai állomán_vi létszám: 18lő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszrm: 18 fő

J8

7.

Egyéb rendelkezések

19, § a )Az öntormányzat és költségvetési szervei mérlegétés vagyonldmutatását aZ a-d7.
és a-d9. mellékletek szerint álapítja meg a képviselótestület.

b)Az önkormányzat és költségvetési szen,ei felhalmozási kiadásai a 6. sz, melléklet
szerint keülnek elfogadásra.
c) Az öDkormányzat és költségveté§i szervei bevételeit szakfeladatonként az a-d4,
sz, melléklet mutada be

d) Az

önkormányzat és köItségvetési szelvei kiadásait szakfeladatonként az a,d5. sz.
melléklet mutatja be.
8. záró rcndelkezések

24. § E rendelet 2013 év május 29,napján lép hatályba,

Tóth Tibor sk.
polgárm€ster

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

3.'l 2012.évi belső

€llenőrzésről táiékoztató

Tóth Tibor : Kistérségkeretében látjuk el a belsó ellenórzést. A belsó ellenőrzések
elvégzésrekerültek,

A PEB is táígyalta az előterjesztést. 2012-ben két témakör 1ett
vizsgáva, a közcélú és közérdekú foglalkoztatás, pénzügyi szabályzatok, Kisebb
Lukesné Csábi Ágnes:

hiányosságok voltak, amelyek kijavításra kerülrek, Javasolom elfogadásra.
Tóth Tibor: Az ellenőrzésből is kidertil. hogy a közmunká-programmal tavaly is kiemelten
foglalkoztunk, Sok mindent elvégeztettünt a közmunkásokkal, és a munl<ából kiesetteket
jövedelemhez tudtuk juttatni. AZ ez évi szabály szerinl szúkült eZ a lehetóség.
Aki eg),etért az előteijesáéssel, kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-tesület

5 igen szavMattal, egyhangúlag az alábbi hatalozatot hozza:

3712013. av.28.) §z, Kér,Yi§eló-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkományzata Képviselő{estülete meg!ár8yalta és elfogadta a 2012, évi belsó
ellenórzésról szó]ó tájékoztatót.
Fele|o§i Toth Tibor Dolgármester
Lukesné csábi Ágnes jegyző
GóIyáné Dudás Edit gazd.vez,

Bányánszkiné Tóth Erika pü.ea.
HAtáridő: azonna]

4.) Aszód és Társult ÖnkormánYzatainak §zociáli§ é§ GYerú€kióléti Társulá§a Tár§ulási meEállapodás a szociáli§

flr!Ll!bg!:-'5nene]i
Aki

é§ gvermekióléti

az eloter]esaest.-

egyetért az elóterjesztéssel, kéZfeltatással jelezze.

alápfeladatok ellátá§ára
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A Képviselő-testúlet 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatáíozatothozza.
38/2013. (v.28.) §z. KéDvi§elő-te§tiileti határozat
He.r'ízgyórk Község Önkormányzata Képvise]ó-tesül§te megtárgyatta é5 e]fogadta az Aszód és
Társult Önkormányzatainak Szociális és Gyemekjóléti Társulása Társulási megállapodását a
szociáis és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására.
I9!9!ó!: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jeg]-zó
Hajdu Tünde ig,ea.
Határidő: azonnal

közö§ tulaidonú
felelős
kiielölésére
eliáró
ellátásért
viziközmú rendszer ellátási feletősei képviseletében
a.) Aszód Tér§égi KözműYe§ szennyvíz€lvezető Rend§z€r
5.)

DAKÖV Kft. Bagi Üzemieazeatóság - MeeállaDodá§ önkormánYzati

Tó!_blügl, - ismeneti az eloterjesaest.Aki egyetért az előterjesáéssel, kézfeltafiással j eiezze.
A Képviselő-tesület 5 igen szavazattal, eg,vhangúlag az alábbi hatáíozaíolhozza:
19/20l1- l\ _28_| 1i Kénr i§eld-lestületi határozat

iffie

meglar8\alla ec ellogadja d7 önkormán)./aLI
közö§ úlajdonúvi;iközmű rendszer ellátásiképviseletében eljáró ellátásért felelós küelöléséről szóló
meg;llapodan, q7 erinten \i,,i\ö7mú rends7el meg-eVe7ése:
Aszód Tér§égi Közműv€§ szenn}Tízelvezető Rendszel
Képvise]ó:testiilet Aszód város Önkormányzatát je]öli ki a képviseletiikben eljáró ellátási

A

lele]ósnek,

a me]lékelt Viziközmű Bér]eti Územeltetési Szeződés megtárgya]ta és elfogadja.
valamint felhatalmazza a polgáímestert a béIleti-üzemehetési szerződés aláírására,

A Képviselő-testület

E9!9!6: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegj-zó
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidő: azonnal

b.) Bag é§ Hévízqvörk Közműves szenn}ryízelv€z€tő

Rend§zer

Tóth Tibor: Aki egyetért aZ előterjesztéssel, kézfeltartás§a1 j elezze.
A Kep,,risel,ó-testiilet 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatéíozaíolhozza:
40/2013. rv.28.) sz. KéDviselő-te§tületi határozat
Hé"{4i,ö.L- KdgÓ"k*.á"}áta Képviselő testülete megtárgyalta és eliogadja aZ ónkormányzati
közösluIajdonú viriközmű rendszer ellátásiképviseletében e]járó ellátásért felelős kijelöléséről szóló
megállapodásl, Al ér'nren \ I/ikö/mu rend5Zel megner ezése,
szenn}Tízé|v€z€tő Rend§z€r
Bag é§ HévízgyöIk Közműv€§
A iépviselő-iestiilet Bag Nagyközség Ónkormányzatát jelöli ki a képviseletiikben eljáró elláiási
E9!9!íi§: Tóth Tibor polgánnester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Ha.jdu Tünde ig.ea.

Hátáridő: azonnal
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c_l

Gáloam€nli

!!![f,!!g:
A

Repionáli§ KöZmüve§ lvól i,/€llátó

Rendsu er

Aki

egyetért az előterjesztéssel, kézfeltafiással j elezze,
Képvise]ő,testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatáíozaíothozza|

41/2013, (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévizglörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgya]ta és elfogadja aZ önkormányzati
közőS tulajdonú viziközmú rendszer ellátási képviseletébeneljáró ellátáséí felelős kij§lö]éséíől szóló
meg;lldpoddsl A/ erlnleí \ i/ikö/mu rend97el megne\e7ése:

Iyóvízellátó Rendszer
Galgameníi Regionális Közműv€§
A Képviseló-tesiület TuraVáros önkormányzatátjelöli ki a képviseletiikben eljáró ellátási felelósnek,
E9!9!ó!: Tóih Tibor polgármester

Lukesné csábi Agnes.jegyző
Hajdu Tűnde ig,ea,

{4!ii!qÍ!: azonnal

6.) Pályázati felhívás a Hévízgvörk. Kossuth L.u.19. sz. alatti Múvelődési Házban
üzemeló vendéglátó büíé bérbeadá§ára.
f,űbJ!bo:, Fél éWel ezelőtt mlár volt kiírva pályázat, akkor nem volt jelentkező, Most van
jelentkező, áki szeretné kibérelni. Dönteni kell anóI. hogy kiírjuk-e, és aztán a fe]tételekről

kell dönteni,
Raikó Gábor: PEB tárgyalta az előterjesztést, Voltak észrevételek:2 havi kauciót javasolunk.
a beadási hatliridő 2013, június 17., és a testület bírálja el a beérkezett pályázátokat, Bérleti
dűról nem tudtunk dönteni, Rezsiköltség: f[ítés,víZ, ami a rezsiköltséget lartalmazná, javaslat
volt, hogy ez 40eFt iegyen havonta. A bizottság javasolja, hogy a büfé működjön, és irjuk ki a
pályáZatot, ezelliel a javaslatokkal.
Fercsik Tibor: Nem látom ebben a pályáZati felhívásban sem az önkormányzat védelmét,Ha
nem úgy használjrik a helyiséget, akkor fel tudjuk-e mondani. Előzőleg is az volt a válasz,
hogy mi sok mindenbe nem szólhatunk bele, Nyitvatartási idó le van szabályozva, de mi lesz
akkor, ha záítköIű TendezvénF tartanak éjjel 2-kor?
Lukesné Csábi Ágnes: Az önkormiinyzat üglwédje azt mondta, megfelel minden törvényes
mondatot javasolt beletenni: kéüavi óvadékot, ili. az 1993,évi 78,tv,
f.'tá"'r"k,
"gi
vonatkozó rendelkezéseit, Határozott idótartamra, 3 évre meg lehet kötni, 1 év elteltével, 1
hónapos felmondási idővel, a bérbeadó indoklás nélkül felmondhatja, ez olyan, mint egy
próbaidő,

§zovics Mihály: Azon vagyok, hogy múködjön a büfé, van belóle bevétel, A 4oeFt-ot
keveselltem. Szóbajött az is, hogy minden évben felül lehetne vizsgáni, de ha bi7tosíték van
a felmondásra, aktor felülída az egy éves idót,
Lukesné Csábi Áenes Azt az 1993.éyí'18.tv, áltapítja meg.
Szovic§ Mihály: Jelezni kell neki, hogy záftkörű rendezvény a lakosokat zavarja, Ne
alkaimazzon ilyen kibúvókat.
Tóth Tibor: Zártkörű rendezvén!1 eleve csak hétvégénengedélyezünk. EZ a biifé nem olyan
jellegú l(sz. ahog} d Mikus ü7eme]leíe,
Fercsik Tibor: Az előző bérlőnél sem sikerült érvényesítenia jogainkat, Le volt törvényileg
szabályozl,a, mégsem jutottunk vele semmire, Ha olyat tesz pl. a harmadik hónapbarr, akkor
mién kell egy évet várni, míg felmondhatjuk? Ha nem ta.rtja be a szerződést, akkor azt
bármikor felmondhatom, nincs szükség leszabályozni, hogy egy év elteltével,
Raikó Gábor| Döntsünk arró1, hogy kiírjuk-e a pálylázatot, A két fél megálapodása fogja
eldönteni a bérleti szerződést.
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Lukesné Csátli Ágnes: A testiilet

pályl)zat felhívást már elfogadta kétszer. szó szerint
ugyanaz a pálylizati kiirás lett most is elkészítve, kivéve a rezsi- és bérlgti díjat.
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a Múvelődési Házban üzemeló büfé bérlésére
páyáZatot írj unl( ki. kézfeltartással j elezze.
ezJ

^

A Képviselő-testüet

4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbl hatátozatolhozza|
,l212013. rv.28.) sz. KéDvi§elő-testületi határozat

Hévízgyörk Község ÖDkományzata Képviseló,testülete úgy döntótt, hogy a Hévízgyörk,
Kossuth L.u.19.sz. alatti Múvelődési hiban iizemeló kLrltúrbüfé bérlésérepályázatot ír ki.
n9!9!6: Tóü Tibor polg.ármester
Lukesné csábi Agnes jeg-ző
Hajdu Tünd§ ig.ea.
Határidő] a7onnrl

Tóth Tibor: Aki egyetéfi az elóteie§áésben szerepló páyázati kiírással a PEB javaslata
alapján az alábbi feltételek módosításáva1, hogy a rezsidíj 40.000,-Ft, a beadási határidő:
2013. junius 17., 2 havi kaució, és a páyáZatok elbíáásáról a testület dönt ajúniusi Iende§
ülésén, kézfeltartás sal j elezze.

A Képviselő-testület
,13/2013. (v.28.) §z.

4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

KéPviselő-te§tületi határozát
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Hévízgyörk, Kossuth L.u.19,sz, alatti Művelődési házban üzemelő kultúrbúfépályááatási
feltételeit a melléklet szerint, az alábbi módosításokkal:
- a bérlőnek - 2 havi béIleti díjnak megfeleló óvadékot elóre meg kell fizetnie a
bérleti szerződés alárásával egyidejúleg
- a pályáZat beadási határideje: 2013. június l7-én 12.00.órág
- a pályázatok elbírálására a képviselő-testüler a 2013. június 25-én Tár-tándó soros
ülésén kerül sor
- a bérleti díj 40,000.-FVhó, a vízdíjés fíítésátalánydíj 40.000.-Ft,/hó
- a pályázati kiírásban, illetve a bérleti szerződésben nem szabáyozott kádésekben a
lakások és helyiségek bérletéról és elidegenítésérőlszóló 1993. évi Lxxvlll.tv,
vonatkozó Iendelkezései az irránvadóak,
&!9ló'§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné csábi Agnes jeg_vző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig,ea.

Háíáridő: azonnal

HévízEyörki sün Baláz§ Óvoda kérelme
Tóth Tibor: - i)neneli az elolerje54é5LAki egyetéíazzal, hogy két ft1 bagi lakcímúgyermek felvételétengedélyezziik az óvodába,
7.)

kézfeltartással jelezze.

A Képviseló-testület

5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatáíozatothozza:

4412013. (v.28.) sz. KéDvi§€lő-te§tületi

határozat
Hevizgyörk Közseg Önkormanyzata Képviseló-testiilete úgy döntött, hogy engedélyezi a
Hévízgyörki Sün Balázs ovoda lészérekét fő bagi lakcímúgyermek felvételét,

ó2

Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes iegyző
Szilágyiné Pápai Arrna óvodavezető
Határidő] a7onnal

F€lelő§:

Óvoda óvodavezetői állá§ra érkezett pályázaíok elbírálása.
Sziláqviné PáDai Anna Dályázó: Megköszönöm az óvoda minden dolgozójának, a
szülőknek, az önkonnányzatnak, a testületnek a maximális segítségét,
Raikó Gábor: oKB tárgyalta a pályarzatol. A yezeíő óvónő eddigi munkájával maximálisan
meg van elégedve az OKB, egyhangúlag javasolja a további megbízást,
Tóth Tíbori A vezetó óvónő ennek az intézménynekmár régóta vezetője, Ha valaki emyi
éven keresztül az intézmérry vezetóje tudoft lenni, akkor eá méltányolni kell. En a
munkájával meg vagyok elégedve, enrryi éven kereszül sikeleket értúnl(el. Példamutató a
munkája. mint az alapítaány elnöke is, nagy érdemei varrnak azzal kapcsolatosan, hogy
hatalmas összegeket szedett miir be az óvodaalapítvány jayfua. Az óvodában tisáaság van,
rend van, fegyelem, ez a yezelő ádeme is, a technikai személyzet mellett. Javasolom. hogy
Szilágyiné Pápai Amát az elkövetkezendó időre ismét bízzuk neg aZ intézmény vezetésével.
szovics Mihály: Az előző intéZményvezető választásnál politikai síkra terelték a döntést, és
nem az eh,égzett munkára, eá én elítéltem, remélem eíe nem lesz újból precedens.
f,űL:!!bp!: Javaslom, továbbra is bízzuk meg Szilágyiné Pápai Annát az óvoda vezetésével,
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással je]ezze,
8.) NaDköziotthono§

A Képviseló-testület

taíóZkodással az alábbi hatfuozatot hozza:
,l5/2013. (v.28.) §z. Képvi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormán,vzatának Képviselő{estiilete a HévíZgyöIki Sün Balfus ovoda
óvodavezetői állás meghirdetésérejelentkezett Szilágyiné Pápai Ama páIyázót nevezi ki, az
öDkormányzat fenntartásában míiködő óvoda óvodavezetőjének 5 éves idótartanra,
A megbízás időpontja: 2013. július 1-jétő] - 2018. augusztus 15.
Bérezésa Kjt, Alapján, A magasabb vezetői pótlék méftéke:250 %.
A képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatban a
4 igen szavazattal,

1

szükséges intézkedésekettegye meg.
Felelő§; Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.
Határidő: azonnal
9.)

Egyebek

a.) Turai KözDonti Orvosi Ügyeleti Tár§ulá§ létr€hozá§áról

§zóló m€gállaDodá§

módosítá§a

Tólh fibor: - ]smeneli a1 eldleúes/lesL,Aki egyetért aZ előtedesztés elfogadásával, kézfeltartással j elezze.
A Képviselő-testület

5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatarozatothozza:

46/2013. ív.28.) sz. KéDviselő-te§tületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviseló-testiilete megtIírgyalta és elfogadja a Turai
Központi orvosi Ügyeleti Társulás 1étrehozásáró1 szóló megállapodás módosítását.
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E9!9!éÉ:Tóth Tibor polgármester

Lukesné csábi Agnes jegJ.''ző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

Határidő: azonnal

b.) országos Mentőszolgálat AlBDítvánv kér€lme
I!i:!.hJ_b!_t: - ismeneli aZ eloIerjes/]é"t,-

Raikó Gábor: Javaslom, hogy rnind az oda tartozó települések lakossagarányosan

támogassák a Mentószolgálat részére a gép megvásárlását.

Tóth Tibor: Énis azt javasoltam, hogy csak akkor támogatjuk. ha minden település

támogatja. 17 önkormányzat lártozik hozzájuk,
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással j elezze.

A Képviselő{estület

5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi hatálozatothozza|
(v.28.)
4712013.
sz. KéDvi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyörk KöZség Öntormányzatlínak Képviseló-testülete megvizsgálta az országos
Mentőszolgálat Alapítvány kérelmétés úgy döntött, hogy lakosságarányosan támogatja a
Kapnográf légzésfigyelő monitol készülékmegvlísárlását, ha az Aszódi Mentőállomáshoz
tartozó többi önkormányzat is támogatja lakosságarányosan.

&l9lé§| Tóth Tibor polqármester
Lukesné csábi Agnes jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu Tünde jg,ea,
Határidő: azonnal
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a falunap szervezése is- Auguszlus 20-Ia Székely Eva
aratási koszorut készítfelajanlásként. Sétarepülést lehetne szervezni falunapra, ha taláunk
megfelelő 600 m-nyi területet a leszílláshoz. Temető felső kapuját javíttassuk ki, legyen
zárva. Szombaton pedagógusnap, gyereknap és néptrinc-gála lesz az iskolában.
Tóth Tibor
A sétarepüléshez a pázsiton van egy rétszakasz. 5 ember fulajdona, a
tulajdonosok engedélyét meg kell kérniink, Hétvégénhármas ünnepiink lesz az iskolában, a
pedagógusoknak pedagógusnapra Szilágyi Áonról szóló kön}vet adományozunk.
§zovic§ Mihálv: Katolikus templomnál a pizzéria táblát szedjük le, nincs gazdája,
Tóth Tibor : Elkészültek a táblák. A jövő héten a 7 db tábla kihelyezésre kertil- 4
bu.zmegalloban lesz. a löbbi a lelepüles eg}es ponIiain,
A résnételr-neglös/önöm,
a7 ülesl be7álom,
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