
Hévízgyörk Önkormányzat
polsármesterétő1

MEGHÍvÓ

Hévízg},örk Kőzség Önkományzat Képviselő,tcstülete 2013, november 30-án (szombnton) 4
kÖzmeghallgatást kÖvetően tartja rendkívüli Képvise]ó,testületi ülését, lnel!,re tiszteleitel

meghívom.

I{elye: Művelődé§i Ház
Nagyterem
Hévízgyörk, Kossuth L. u. 19.

Nanir€ndi Dontok;
l,|T--al"tortuto u. Öntormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéról

Előadó: Tóth Tibor polgármester

2,) llévízgyörk Község Önkormányza1 Képviselől€stűletének ,,,/2O]3 (X]L ,,)sz,

rende]etei szociális igazgatásról és szociális ellátásokó1 szóló lIl20a'7 ,(IX,26,)sz,

rendelet módosításáról
Előadó: Tóth Tibor poi8ánnester

3,) cödöllói Tangazdaság Zrt. szeíződés
Elóadó: Tóth Tibor polgámester

4.) A partnerségi eg!,eztetés szabál)ainak megh3tározása

települéSrendeZési terv módosításához
ELó3úi Tóth Tibor polgánnester

5.) Határozat a Rendezési Terv elkészítési feladatról

Lloado: Tóth'] ibor polgdrmeiler

Tisíelette1:

a folyamatban Iévő

I,IiVjz8\ örk. 20l], novembel 25.

!!kEirp2!á: Az 
^íryag 

aképviselók részére megt€kinthetó a h!!p/4bqi!],h§!z8Yq!Lb! 01dalon,

M€ghívót kaDiák:
1, Bazan Tibor alpolgármester
2, Bobállsrvánképviseló
3, Felcsik Tibor kéPvjseló
4. Rajkó Gábor képvise]ó
5, Dr, Sápi Aiti]a képviseló
6, szovics Mihály képviseló
7. Lukesné csábi Ásnes j €gyzó

8. GóIváné Dudás Edil gazd.v€z,

9, Pes; Megyei KonnányhiYalal Tö,Felügy,Fóosa, Bp, l052



JELf NLÉTI ÍV

[!_r!!!!: H6bg)ölk ()nklrmáryzat Kép|iselő,testiiletének 2013- no|embef 30,án meglalíoíl
rendkílí)li kéPiselőlestűleíí ülésé a MbeIőtlési Ház Nag}tercn hell,iségében.

Je]en vannak:

Tóth Tibor polgármester

Bazan Tibor alpolgármesier

Bobál lstván képviselő

Fercsik Tibor képviseJó

Rajkó Gábor képviselő

Dr, sápi Attila képviseló

SZovics Mihály képviselő

Meghívott:

Lukesnó Csábi Ágnes jeg_vző

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,

.'í r"§

,3":^,* ,'tl
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u
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,IEGYZOKONYV

Készült: A Hévízgyörki Önkonnányzat Képviselótestiiletének 2013, november 30-án
18,00,óIakol megtartott rendkívüli nyílt üléséIől a Hévízgyörki Művelódési Hii nagyterem
helyiségében,

Meghívott:
Bazan Tibor képviseló
Bobá] lstván képvjselő
Fercsik Tibor képvj§elő
Rajkó Gábor képviseló
Dr, sápi Al1iia képvise]ó
SzoYics Mihály képv]seló
Lukesné csáb i Agnes j egyzó
Gólyané Dudás Edit gazd,vez,
Pest Megyei Komán],hivatal Bp, l052 Városház u,7,

Jelen vannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor alpoigármester
Bobál István képviselő
Fercsik Tibor képviselő
Szor'c. _V'h:l1 \epr iselo
l lke.re Csab' Agne.je!}/o
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

Tóth Tibor polgármester: Köszöntöm a megielenteket. megáliapítom. hogy aZ ülés
határozatképes, mivel 7 fóbő1 5 fő megielent,
Ismertetem a napilendi pontokatI

1,) Tájékozató az Önkormányzat gaz dákodásának hráromnegyed éves helyzetéról
Előadó: Tóth Tibol polgármester

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013,(XU, ,..)sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokóI szóló 1Il200'J -(IX26,)sZ. rendelet
módosításáró1

Elóadó: Tóth Tibor polgármester

3,) Gödöllői Tangazdaság Zft . szeíződés
!ó4lq Tóth Tibor poleármester

,1.) A partneNégi egyeáetés szabályainak meghatáIozása a folyamatban 1évő

lelepüléslendezési t9rv módosításáhoZ
f'oJdo: ToLh l .bor polg"rme,ler

5.) Határozat a Rendezési Terv elkészilésife]adatról
Előadó: Tóth Tibor polgármester

A Képvisetó-te§tül€t a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szávazattal, e5,r-hangúan elfogadja .r

íel§orolt napirendi pontokat.

1.) Táiékoztató az Ónkormányzat gazdálkodásának háromnegved év€§ helyzetéről
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- Az előterj€§zté§ írá§brn mellékelv€ a jegyzőkőn}T hőz.-
Gólyáné Dudás Edit eazda§ági vezetó: - Részietesen ismerteti aZ előteiesztést,-

@rt az önkormányzat gazdálkodásának háromneg,ved

éves helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról, kéZfeltartással j elezze,

A Képviselő-testület a jelenlévő 5 képviselőből 5igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

határozatot hozza:
87/2013. rXL30.) sz. KéDvi§eló,t€§tületi határozat

.lz Örior^irlzot zols. tri ga.dálko!!úsán ak hálohneg/eílői Paesííésélől s.óló beszámoló elíogadásáról

Hőízg.örk onkolnán!:al Ké isetőae$úlete a1 Áttamháztattásról s:óló 201l.éyjCXCf.tv.37,§ |],) beke,dése

aLdPján a heui öhkamán|za! 2a 13. é\i lazdálkadásáhak háronnegerleli hei2eléről szóló táJékoztalól,

beszámalót az alábbiaks:erifil hdqria jóyá.

l, Áz önkolnán:al2at3.él,j gazdálkoűsának hálónneg)edai hel!-Zeléűl 5.óIó tájékozlaló dldpián:

Az önkorínányzat és költségvetési szervci
20l3, évi költségveté§i elóirányzltainak háromn€gyedévi alakutása

2. A kepfuelőleslüte! az önkamán :dt 2 0 1 3 . di köhség eíési elő nánJ.aíainat hálanneEled €l i telj e5 ííésél aZ

alábbiőks:eriní íogadid e', 
ofu

ElőiúnJzal Teljesílés

I91325 2I1a79 í 1112, 67,a%

6'rn%
/- 1,a %
78.0 %

u,a"/.u"r,ét"l"k

187738
53197

l913r5

206113
62033
18782

?llu9

]378óy
11239

38a19

L,-97r1

137738
53197
17l7a

2061 I8
62a83

18732

]72915
11127
]8J51

u,a%
7),0%
79,a %

3, A:.)hka/nány:at 20] 3 éli köllségyeíési beyételei:
- eledelielőbányzalail,
- a módasílatt előbány:alak,]t,
- a háromneg.ed éyí leuesitésí, wlaninl
- a leljesíilés aldkulásá|

dz l.sz.me éklet baéíeL! íorrásonkénti banlásban táfld|mazza-
A: Önkamánf,dt baéleli előirányzataínak hbonneg,edéyi leüesílését dz aIábbiúk szerinl hagJdJolá

E lőií ánJ.at neg nevei,és e Ercdeli Mód os Ii oft el ői lánJ) zat 2013.háfunn. Teljesííés

I hí é, m lnű kó dés i b e, é 1 e l e k 25]a7 25707 2a198 8a%
103157 l !6985 9]999 79%

KözhataLmi baéteLek 169la 3631a 1162l 95%

fánoPará, é] t. nlik. bev 89j3 9] 1a 5793 61%

Elő.ő é|i klú.lé.ri kie" liss.at 1222

Tanúeul KJl.s. l lss:alé]11is€
j

]a
Felhdlhózási bevétel 2 30a 2333 ]l63 135%

Előző é\i Dénzm. ieénú.yétele I7593 23629 2)4a6 950.Á
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].A. öúamá"},al 2013. háran eg,,edaí kóhségvetési kiadásai
er e det i . lő ir ány: at aíl,
d m ó do s íl otí el ő ir ány: at o k.lt,

- háronneg,ede| i telj esíán, y alamint
- a leüesülés aldklllásáí

d 2.s..melléklel ldadásijogcín s:erintí ban!ásban taftalma.:d.

5 Á: önkornák}zal nűködési kiadási előnáh},:alaindk 2a]3. hálohhegye.lai íeljesitését a kép!iselő,te,tnlel a
kbelkezők s:eíinl halia jó,á:

Előiúnjzat hegnewzése Erc.leli
előb,inlJzlt

Mó dosííolt e Iői Iánlxaí 20]3,hónmne&y. TeIjesílés

11ű ködés i k iadáso k össl 187960 , 199831 I110]9
EbbíI - S:enel|l ]uuurasok 721al 71908 55399 71%

- níunkaddókdt telh iátllékók l5922 I6976 ],t 191 81%

-Dologi és dologi jellkiadásak 35118 55328 65%

lP, ^alá, ,,, .Lk,alá )005 20a5 97a
ré"!e"es Déh.es2k átadás áht kjl 150a 20]8 2106 ]13%

Táöadalon és s:alpal. nll!. l l22l 1 13156 1176]
]líűki)dési cé lú ]i)l.sóh hwji |]kd 6a

Fihahrzííózá§i kináál ]8

6, A, öhkolmáh),.at íe]haímo:ási,
Jbg!]dja el:

beruhá,ás i kiadás aifi ak hárcnneg)edel i lelj esítésél dz alábbiak szer int

eFí
E lőilálrl zal ft e gney e zés e Ercleli 2013.élér,i

%

F e ! haln. c é l1i D e át ddás 2a1a 200a 139

Int é,n. b el lúá. á s i kí a dás o k 635 1916 917 24 %

A taftalék öSszegének alakulása

7. Áz önkómán zdt kéPíselőlesttilele a larlalék,kele! alakuIásá! az alábbidk szel inl fagd4ja el:

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

Határidő: azonnal

2.) Héví7..viirk önko 7^l viselő- letének .../2013

rendelet€ a szociáli§ ieazgatásról é§ szociáli§ ellátásokról §zóló l112007.űx.26,)§z,
r€ndelet módosításáról
- Az előt€rje§ztés írásban mellékelve a jegyzőkön},vhöz.-
Lukesné Csábi Ágnes iegyző: - Részletesen ismerteti az előterjesztést,-
Tóth Tibor polgárrnester: Aki egyetért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokró] szóló

|1l2O07 .(1X.26.)sz, rendelet módosításával. a mellékeit rendelet-telvezet szerint,

kézfe ltartással j elezze

E l ő í áhyz al megnEr' e: é, e Wdóshotí előnáhf:dí

313a 81]2
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A Képviselő-testűlet a jelenlé\,ó 5 képviselőból 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotj a:

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvi§€Iő-testületének
1212013.(x[.01.)sz. rende]ete

A szociáli§ igazgatásIól é§ §zociális ellátásokrót szóló 11/2007.(IX.26.)sz.rendel€t
módosítá§áról

Héfízg)örk Község ónkomlán|zat kéPiselő-leslútete az Álaptör,-ény 32. cikk (1) beke:dés d.) Ponlja,
d hel},i önkornányzalok|ól szó|ó ]990.éyi LY'y', lórrén!- 8- § /l/ bekezdés és ]6.§ (]) bekezdésében, és

a szaciális igd7galfulól és szociális ellátásókról szóló 1993. éli L tönéry 15.§-ábdl1 kdpatt

Jelhatalnazós alapján, a helli önkolnányzalokról sróIó 1990-éyi LYv.b^. 8,§.(1) bek-ben

me 4ha|áfazotí íelddalkó\ében elána a köyetkezőket fendeli el:

1.§.
A helyi szociális etlátá§okról szóló 1ll2007.(Ix.26Jsz, önkormán_Yzati rend€let a következő
31.§í1). ($. (6). (7).bekczdése az alábbiakra módo§ul:
31.§.(4) A képvise]ő{estület aZ 57,120l3,(x,4.)sz, BM rendeletben a helyi önkormányzatok szociális
cé]ú tűzilaváSárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásával - a településen s7ociáli§an

rászorulók részére. a réli fűtéshez teimészetbeni el]átásként tűzifát állapít meg (továbbiakban:

túzifa támogatás),
(5)A szociáIis célú tűzifára való jogosultságnát előn}t élveznek a szociáLis igazgatásróI és szociális
elláásokól sZóló tőrvény Szerinti:
a,) aktí,, korúak ellátására
b,) időskorúak járadékára
c,) adósságkezelés i tám ogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d.) -tekintet nélkül annak t§rmészetbeni vagy pénzbeli formában történő nvújiására, lakásfenntaú,isi
támogatásra
e.) a g!,etmekek védelméíól és a gyáműgyi igazgatásról szóló 1997. éVi XXXL tönénr-ben

Szabá]}'ozott lralmozottan hátrinyos hell,zetii gyerncket ne!eló család
jogosültak,

i) Háaartásonként legalább l ln3, legfeljebb 5 m3 tűZifa biztositására kerülhet sor,

(6.)A tLizifa támogat.ás iránti kérelmet legkésőbb 2014,február l5. 16,00,óráig beérkezóen ke11

előteiesaeni, A határidő elmulasáása jogvesáó,
(7) A Képviselő-testület a hizifa támogatással kapcsolatos hatásköreit a polgámesterre átruhá77a

2.§
(1) E rendelet kihirdetését követó napon lép hatályba, és 2014. március ] l-én hatá]yát Ves7ti,

(2) A r€ndelet kihirdetéséról ajeg}ző a hel_vben szokásos módon goDdoskodik,

Tóth Tibor §k.
Polgármester

Lukestré csábi Ágne§ sk.
jegyző

3.) Gödöllói Tangazdaság Zrt. §zerződé§
- Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkön]"vhöz.-
Tóth Tibor Doleárm€§ter: - Részietesen ismerteti az előterjesáést,-
r(i,tl rilo" potoe.r***, Aki egyetéfi azzal. hogy ,,Hélízgörk Kozség )nkormányzat
Kép|iselő,teslúlete megtárgrattd és jóváhaglja a Planner,T Telepúlésteflezé5i, KereskedeImí

és Szolgáltató Kf-lel és a GódöItői Tangazddság Zrt-l,el kjtött szerződést- A Képviselő-

resület íelhalal azza d polgólnesíert d szef1ődés aláírására. A szerződés a határozat

me l l é kl et ét ke p ezi", kézfeltartással jelezze,

A Képviseló{estület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazaftal, egyhangúlag az alábbi

hatarozatot hozzaI
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88/2013. (xI.30.) §z. Képyi§€lő-testúleti határozrt
Hévízgyörk Község Önkormánvzat Képviselő-tesülete megxírg,\,alta ésjóváhaglja a Pianner-

T Telepiiléstervezési, Kereskedeimi és Szolgálrató Kft-vel és a Gödöllői Tangazdaság Zrt,vel
kötött szerződést,
A Képviseló-testület felhatalmazza a polgámrestert a szerződés aláírásfua.
A 52er/odé5 d h,llaro/at mellekle|él kepeli,

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,l,ez.
Hajdu Tünde ig.ea,

IIatáridő: azonnal

4.) A Dártn szabálva atározása a folva
t€leDülésrendezési ten, módo§ításához
- Az előterjeszté§ írá§ban mellék€lve a jeg;r'zőkönyvhöz.-
Tóth Tibor Dolqárme§ter: - Részletesen ismerleti az előterjesztést.,
Tóth Tibor Dolgárm€§ter: Aki egyetért a partnerségi egyeztetés szabá]yailól szóló

elóterjesztés elfogadásáva], kézfeltartással jelezze,

A Képviselő{estiilet a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

hatalozatot hozzaI
89/2013. (xI.30.) §z. KéDvi§elő-te§tül€ti határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületén€k határozati a partBerségi egyeztctés

szabályairól
Hévíz§/örk Kozség Önkormányzatának Képviselö,testiilete a településfejlesztési koncepcióról, aZ

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszköZőkől, valamint egyes

településrendezési saj átos j ogintézményekől szóló 314/2012. (X]. 8-) Korm, rendelet 29, § a alapján a

fo]yamatban lévő te]epülésrendezési terv módositásának paftnerségj egyeztetési szabályait az alábbiak

szerint határozza neg:

l. Az egyeztétésben résztver,ők (továbbiakban: partnerek) köreI

Gödöllői Tangazdaság Zrt, Kadali telephelye határos HévíZgyórk igazgatási terűletével, A
Tangazdaság fejlesztéseket tervez, melyek technológiai okok miatt Hévizgyörk irányába

indokoltak 1 ha nagyságban,

AZ érintett terület Hévizgyörk Ltványos 0i1l/2 hrsz. {i'ldrészlet nezógazdasági M-1

területként van nyilvánta va a hatályos te]epülésrendezési ten,ekben.

HévíZgyöíke 2001 óia tóbb alkalommal készüli Telcpülésrendezési Tew a tárg"vi ingatlan

területi használab nem módosult.

Mive] Kartal hatáIyos településrendezési ten,e alapján Tangazdaság területe a GKsz
besorolású, íg} HévíZgyótk érintet1 lrfi,ányos 0111/2 íijldrészletének teriiletfelhas7náIás,

változása mia$ a telepűlésszerkezeti tervet és a külterü]eti szabályozási tervet (továbbá a

HÉSZ_t iS) érinti.

eg],eáetéSsljl megkeresendók:

1. A tárg,vi ingatlant érind a 0I10 számú határoló öldút _Kózúti Ig.
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tulajdonos: HéVízgyórki Önkormán)zat

2. hdLdrolo !i7ej;rok _ \ í/üg)
3. továbbiakban csak M-l besoroLású területek _Mezógázdá§ági üzem

II. A táiékoztitás módia é§ eszközei|
II.1, AZ egyeztetésben részt vevó L pont szerinii partnerek a 31,1/20] 2, (XL 8,) Korm, rendelet

(továbbiakban Korm. r,) ]7, § ában me3határozott e]őzetes tájékoáatási szakaszban az ott

meghatáIozott tartalommal elektronikus ]evéLben elózetes tájékoztatót kapnak a

telepii]ésrendezés eszkóz készítéséról, módositásáról,

II.2. A Korm, r,37. §-ában meghatározott e]őzetes tájékoztatási szakaszban az ott

meghatározott tartalomma1 hirdeimén) ltján (I,Iévrzg}örl Köz5eg Önkolman}zal , cime:

Hévízgyörk 2192 Kossuü L. u. l2,1 számú épületében megla]álható hirdetótábláján

e]he]y§zett, valarnint Hévizgyörk KöZség honlapján keresztül $ w\\,.Hévizeyörk.hu a

település lakói e]őzetes tájékoáatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséró],

módositásáról-

II.3. Azok az L pont szerinti parTnerek, amelyek a Korm, r,- ben meghatározott határidón heliil

írásban jelzik részl,ételi szándékukat, postai úton, elektronikus adathordozón vélemén)ezesi

anyagot kapnak,

IL,l, A véIeményezési szakasz részeként a vé]eményezésre kikü]dött te]epülésrende7ési

eszkőzl legalább 30 napig közzé kell tenni HévíZgyórk Község Önkormányzat hirdetőtáb]áján

és Hévíz8yörk KöZség honlapján,

III. A javaslatok, vélemények dokumentálá§áíak módja

III-1, Az t, pont szerinti partner az e]őZetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm, r,,ben

meghat]ározott hariridőn belül vélerrrényében kifejtheti előzetes javaslatait és a
településrendezési eszköz készítésóvel kapcsolatban, továbbá megjelölheri az eljárás további

szakaszaiban való részl,ételi szándékát,

ll1.2, Amennyiben a partner a megkeresósérc léSzvételi szándékát nem jelzi, az eljárás továbhi

szakaszában nem vesz résá. és kifogást nem emeló véleményezónek kell tekinteni,

lII.3- A partner a megkeresésére indokoko]ással alátámasáott módonjelezheti, hog]- az eljárás

további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ebben az esetben a késóbbiekben papír

alapon kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját.

111,4. A partner a megkeresésr§ a Korm. r, - ben meghatározott határidőn belü1 kifeje?hetj á

dokumentációYal kapcsolatos, indokolássa] a]átámasztott véIeményét, észrevételét,

jogszabályorr alapuló véleményénél a jogszabályhelyei megje]öli.

IIL5. A közzétett hirdetménnyel kapcsolatban bánnely lakos írásbeli vag} szóbeii tájékoztatást

kérhet a főépítésáől
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III.6, A köZzététellel kapcsolaiban annak ideje alatt bármely lakos vélemén}t adhat a

fóépitéSznek cimezve, amel},et postai úton vagv elektronikus formában a közzétételben
megadott e,mail cimre juttaihai el.

lll.7,Valamennvi vélemény az adott településrendezéSi eszköz úgyiratának részét képezi. és

azokat a főépítéSz a ten,ező f§lé továbbítja,

lII.8, Valamennyi véIemén}t a Korm,r. 39, § (2) bekezdésében meghaiározott döntés

meghozatalához a döntéshozó Képviselő testü]ettel ismertetni kell,

IV. Az el nem fogadott jayaslatok, véleményck indokolá§ának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje

N- l, A vélemények ellogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolásáta a

főépítész a teí!,ező közreműkődésével ósszeállított fóépitészi vá]aszokban javas]atot tesz,
amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell,

IV.2, A főépitészi válaszokróI e Képviselő-testületel a Kon11,r,39, § (2) bekezdésében

megiatározoti haiározaihozataláva] egyidejűleg dö t,

v. Az elfogadott koncepció, §trátégia és településrendezési eszköz Dyilvánosságát biztosító
€§7körök

V,l. A jóvá|ag}ott tenezési program alapján készüló véleményezósi anyag közzétérele a lL4,
pontban meghatározott lnódon töfi énik.

V,2- A településrendezési eszkóz Képviseló,testiilet által töltéllő e]fogadását követő 20 napon

belü] a jóváha$/ott munkarészeket az Önkormányzat hon]apján kózzé kell tenni,

Felelős: Tóth Tibor polgámester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
llaj du Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

5.) Határozat a Rendezési T€rv elkészíté§i íeládttról

- Az előterjcsztós írásban mellékelye a jegr'zőkön}Yhöz.-
Tóth Tibor polgármesterl - Részletesen ism€rteti aZ előtedesztést.-
Tóth Tibor polgármester: Aki egyetéft a Rendezési Ten,elkészitési feladatról szóló
előterj eszté5 c]fogadásával, kézfeltartással j elezze.

A Képviseló,testület a jelenlévó 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
hatátozatot hozza:
90/2013. (XI.30.) §z, KéDvi§elő-te§tül€ti határozat
llévízgyörk KöZség Önkonnányzata - Kartal Ónkonrrrinl,zatával közösen, a haiározat t{irgyát
képező módosítá§okkal kapcsolatos eiózete§ egyeáetéseket, megállapodásokat követően - a
Gödöllői Tangazdaság Zrt, (Bartók Béla u, 2,10.) költségviselésével tervezési szerzódést köt a
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PLANNER-T Kft. Ten,ezóirodával a tárgyban a tera,ezési munkálatok elvégzésére: a Gödöllói
Tangazdaság Zrt, Baíók Béla u. 2-10. sZ. alatti telephelyén ten,ezett beruházások, (új szárító
és a hozzátartozó gabonatároló silók ]étesítése) kapcsán, a pályáZati feltételek biaosíthatósága
miatt vált szükségessé a telephely jogi, öldhivatali állapotának rendezése, ilietve a telephely
egy részének (L494 hrsz., ahol a beruházást tenezik) átcsatolá§a, Hévíz8,,}-'örk közigázgatá§i
területéhez. Ezen köZigazgatási határ-módosítás kezdemén,vezésében a két Önkormanyzat
elózetesen megállapodott.

szűk§ég€§ Héyízgyörk hatályos Településszerkezeti és külterületi Szabál_vozási
teri,ének módosítá§a valamint a hatályos Hel"vi Epítési szabályzat ten,ezett módo§ítása.
A két Önkormányzat (HévíZgyörk, Kartal) részére a ten,ezés anyagi köt€lez€ttség-vállalást
nem jelent; a tervezés költségeit t€lje§ egészében a cödöllői Tangazda§ág Zrt. viseli.

Az Önkormányzat felkéri a teruezőt a településrendezési teú-módosítás készitése során a

fenti módosítási igény figyelembe vételére, kimunkálására. a jogszabályi keretek adta
]ehetőségek figyelembe vételével, A készítendő terv-módosítás egyeáetési folyamatának
koordinálásáról - jogszabáyi előirások alapjan - az erintett Önkomlán)zatok (Karta],
Hévízsyörk) gondoskodnak.

Felclős: Tóth Tibol polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig,ea.

Határidő: a7onna]

Tóth Tibor Dolgárme§ter: Ha más hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést
bezárom.
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