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Tv-nek köszönhetóen a hévízgyörki lakosok figyelemmel kísérhették öntormányzatunk egész
évi munkáját. AZ évet a költségvetés elkészítésével kezdtük. 200Mrt-ból tudtunk
gazdálkodni, Az elózó évihez képest 100MFt-tal kevesebb. rnert most új feladatfinanszirozás
Iépett életbe, bizonyos feladatokat elvettek tőlünk, ezáltal a támogatásunt is csökkent, A
támogatások alánya úgy oszlik meg, hogy kb. 2oMlt-tai kaptunk kevesebbet az államtól. Az
elmúlt évből 20MFt-os megtakarításunt volt. Amikor eltbgadtuk a költségvetést, nul]ás volt a

költségvetésünl( és bizakodva fogllrnk neki az ezévi munkának. Szept,30-án a pénzkészletiink
30MFt, eZ 8 MFt-tal több, mint aZ induló pénzkészletiink január l-jén, A pedagógusok ugyan
elkerültek tólünt(, de az iskola működtetése a községle maradt, ez az önkományzatnak
2oMff-ot tesz ki. Az artézi kút felújírására költöttünk lMFt-ot, kát},tizásra l.2Mlt-ot. loldutak
kővel való terítésére 500eFt,ot. Ósz u, vízvezeték építésére több mint 1MFr-ot, Sikeresen
megrendezük a fa]unapunkat. ami lendhagyó volt, melt összekötömük az iskola 50 éves
jubileumával, erre aZ ünnepségle köZel 2Mft ot szántunk, visszatéihettllnk a régi
gazdálkodáshoz, meí az évet folyószámlahitel nélkúl kezdtük, Az idén a kormlínynak egyik
legnagyobb intézkedéSe az volt, hogy aZ adósságot elengedték, ez 511,542eFt volt, ovadéki
szímlán 45,907eFt, ezt mi fizettük vissza. Rövid lejáratú hitelek és a kötvény kamatait aZ

elmúlt két évben rendszeresen fizettúk. en,e 44.549eFt-ot fizettiint ki. Megrendeáük az

Idősek Világnapját. Még ha csökkentett mértékben is, de tudtuk támogatni civil
szeryezeteintet.
Kmett Antal HóvízgYörk, Úttörő u.58.Iako§: Néáem az elmúlt testületi ülést, a templomok
kivilágítását, kulturház felújítlísát, buszbeszeúést jónak tanom, Problémám, hogy a

múvelódési házban a wc-n kívül hol tudok vizet inni, ha megszomjazom? szerintem a

falunak gondja az, hogy a gyógyszertár nagyon messze van az on,osi rendelótől, sokszor
nincs a megfelelő gyógyszer. Ha a beteg ember gyalog megy, nagyon messze van, legalább az

orvosi rendelőtól 100m-es körzetben lehetne kialakítani, Utak| a kátyúk nagyjából
nregmaradtak, veszélyesek,
Tóth Tibor poleármester: ElőZő ülésen hatátoztunk, hogy pályázatot fogunk beadni a

múvelódési ház felúj ítására, buszbeszerzésre. Ez a páIyázaí a héten benyújtásra került, az

eredményét még nem tudjuk. A pályázatnak az elemei: a színpad felújítása, kövezet cseléje,

nyílás zárók cseréie. világítástechnika. festés. Öneró 8Mft, az áfa{ nem tudjuk
Visszaigényelni. Múvelődési ház iyó!íz, én úgy gondolom, hogy most is rnegfelel a

követelményeknek a múvelódési ház. másabb 1esz a kömyezet. ha a múvelődési há7 fel lesz

újítva, A 3705,sz, úton való süllyedések rendszelesen j elezzük a Magyar KöZútrrak-

Szovics Mihálv megérkezett az üIésterembe. a képviselő-testüIet létszáma 5

ielenlévő főre módosult.

Tóth Tibor rrolgármesteri Gyógyszefiár: Vatóban egy kicsit messze van, természetesen

egyszeúbb lenne, ha a gyógyszertár nem a falu végén ienne, de ezt idáig nem sikedlt elémi,
mert a patika magiinkézben van, nem hozza ide a gyógyszerlárat.
Bazan Tibor alDoleármester : Köszöntöm a megjelenteket, A g,vóg,vszertár rend€zése nem

egy rövid távú feladat, már '7 éye az a véleményem, hogy ha a hivatal sikerülne onnan
elhelyezni, az on,osi rendelő mellé kerülne a gyógyszertár. Ennek elsó lépése,lrogy mikor fel
lesz újítva az öreg iskola, néhány éven belü1 látok arra eséllt. mefi az öleg iskolának a

pályáZata elég jó stádiumban van, ott nag,v reményekkel tekintiink ajövóbe. Ez az első lépést

megtehetiük afelé, hogy teljesen jogos igénl elégítsünk ki. hogy a gyógyszertár az orvosi
rendelő mellett legyen,
Bankó János Hévízgvörk. Kossuth L.u.106.1akos: Parlagon lévő teriiletek kiélezett
támogatást fognak élvezni, 100%-os támogatást ad az EL a parlagon lévő teú]eteke,



ünnepsePirnL slin\on 
, .. ,, .resztezodésenel megvilagilJ:a ;llami t'eladat, a Lér,eg

Tóth'libor polgárú]e:ler, { ':'.l] -l;ii:,;;", i"r*""Lo.i álepllesre kerüljön. cnnek

ilYii:;]ili T[:l",',,i,."i11.Iiii,"] 
";',".t"i i"""n állnak, csai pévhtán1 m an ran

h;trebb rangtorol\a, l_rriko, uz ant agiaű,"r'"*,rr"^"r, a\kor,ez meg les, \alo<ll\d, A

,elelo.ltvondl meglan, csak -jl"o, nu*oi'Ülopii az ulról, lilrusban n,enL reeig a lelle,Lo

gep, Hegvi pan: amerurr ibcn 
" 
r- *;;"iJ"Ü,;* umi-regaUUU '0oo-os, a\kcl d L5,,-5le|

i:Í::iii;'"ifl,*ix[:"T'ioo,on.u *ij:l ]""ili,l::l:, 
ft|feslo auIo, de csak a kanyarbar

l'esrerrel lel felezot. m;shol rem, LenelalTi;li;:;;r;;;;" _ tL. e< 201.4_1ol se,n alr az

Ba/aÚ Tibor alnole'ármesl€r', y'i,p,,';". l.*", Llindul| ,l Pe,r Megler urxormanlzot alra,

i]fr;§::i.|ílT"""r*'Tl"":§"Ji#;i;;;,"t i"r"puú* alegfontosabb felvetés az

erdógazdálkodásra, és szociális hasznosításra _AZ 
önkonnán,vzat és a tlrlajdonosok együtt

;j;i;"-;;;É;i", Erre má! most pályázni kell,

llí,i iiöi_,ű"*,ö,"iXHH"1*.:fi;;;+*:\,:^y,T^i;|,yr:;*ilf ;öke: lisvelemlelhíváskéntffi*ryfiíÖffiá, u Nuuediiu,oLé'-t Eg\""!l,t "lnOt,",. ],":,TJ:il;;,"T :
#*]ol"ll"og}-; ba, beköto uI Ii.ncs I':]]:q]':i:,::]::"];:i'|ll}oio'n.nt, oun, u,

[iJ,XlT;"i""i,'"^'",'"Xi'*:i§l". l *,o'"].o *i",i'ál"uio::"1T"];T*.,,i.i,i,,,3"i,ilfe|ezoronJ mién funcs lellesTv§, la " ::fi ^;;;k";ra,iöm, hog\ 3 re5rúIeL a l0 e\es
ro5.,, alldpolbdn ,'dn A1 Ö\YF ne ,-' i,_^^ l_^. i."l^ , ielenléte\el emelle a7
'.""r:lJi:x?T:;";fir,"ffiJ;J..,"jH;, ;'sáo, tepui,"to a jelenlétével emelte az

Í]téniÍés volt' 
l7_§7,1akos: Az egészsegüg}i rendelo lldvara előtt

Feiete Jánoqné Ilévízevör!, Nlár,t __ __ ___ 
,i r..., "n mepoldaoi,ffi]"li"lí;j,93lof",

iilf iíi"",:lTí,i;í"í;;i;;;; ;'.," s/Jkas/on r;cso' logunl, Lemi a fagyok beállta

ill[u'íJli'"'.'ill*Jh'o.u, *".,",o 
",",,ou,"u",l 

Bólcsődére 100 %-os támogatást ad az

állam,
ío'rt tito. r,ote,i..",t".^,::,l:.,:i:o#*Li:ff[:]fi.Y'#:,X.liiiÍ::;f'l::* ,
Köszönöm a mePielcne"r, tsekes Kaía(s-"J ",,,._"

lakosságot. hog5 a falukaracsonl i iinnepseglrnKon \cE}<lF" ,,",,
-kmf-

T:jl,::^"-:-- 
I* ffi .'- Luke§néc§?iAgne§

p"igl"-".,* .őY


