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Hévízgyörk Önkormányzat

Polgármesterétől

t--l__l

MEGItIvo

ní'-,- ríq|

Hévízgyörk Kózség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. novemb€r 5-éll (kedden)
órakor iartja rendes Képviselő-testiileti ülését, nelyre tisztelettel meghivom,

Ilelve:

!&qq

Művelődési Ház
Háza§§ágkötő terem
Hévízgyörk, Kos§uth L. u. 19.

NaDirendi pontok:
],) Polgármester tájékoáatója a két iilés közótt történtekról

2) Hévízgyölk Község Önkormán,vzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Tóth Tibor polgármester

3,) Elóterjesáés Hévizgyörk Község Önkormányzatának

Áz élelÁezési nyersányagnormáklól

,.,./2013,(XLOó,)sz, Jendelct,tervezete,

és térítésidíjakról szóló

ll20l3, (L3L,)sz,

módosítása

E]őadó: Tóth Tibol polgármester

4) .,Kis-Csuki Kft," szerzódés módosítása
P]ó4lii; Tóth Tibor polgármesier

5) Közmeghallgatás időpontjának meghátározása
Eó4dó: Tóth Tibor polgármesler

o) 20l4,

e\' bej.o elienör/ési tervjoral,agla,a

!ó4dó; Tóth Tibor polgármest§r

7) Egyebek

Hévízgyöl,k, 2013, október 25,

Tisztelettel:

Tóth Tibor sk.
polgárme§ter

Megjer!,zés:

M€ghivót

Az anyag aképviselók részéremegtekinrhetó

kapiák:

l, Bazan Tibor képviseló
2, Bobál István képviseló
3, Fercsik Tibor képYise]ó
4. Rajkó Gábor képvise]ó
5, Dr sápi Arti]a képviselő
6, Szovics ],íihály képvi§eló
7. Lukesné csábi Agnes.jeg_vzó
8, Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
9, Szi]ágyiné Pápai Anna óVodavezető
]0

Gedej Tiborné múVelódéSszervezó

a

httDf,i!{!!dLb!rizg]!!Ll!]] olda]on,

rendelet

2

1l,

Kustra Hajnalka isk.jgazgató

l5

Bahkó Miklósné oK,B tag

]2. Kllsia Míhál;"né PEB taE
13. Bónd En.inné PEB ídg
l1. Ferclik Adám PEB lag

I6, Fercsikzsolt aKB fus
]7, ÖSSzefogás Hévízgyörkért EgyesüLet

18. ÖSszelbgás aHévjzgyörki ltúságértEgye9ület

l9, Összefogá§ aNpgdúasokén EgyesüLet
?0, Hévizgyörki Asszonykórus \épmúvészetiEgyesúiet
2 1 , Hévizg}örki Po]garór Egyesü]€t
22, Hévizgyörki TerméSzetbarát Egyesúlet

2j.

24.
25,
26,
27,
28.
29,

Gondolkodóko]vasókóre
Hévízgyörki spoft klub
Hévizgyörki Nyugdíjasklub Egyesület
Góliát Fc

Európa Szivében Egyesület
Ga]ga-menréért Egyesüler
..Porsze Közösségi Múhely" Egye§ület
j0, Palanl,j ( (ó do.eglto \10lgd al Ko/1, AlaplL\ jn}
3 l, Hévizgyölki Hagyományórzó Eg_ve§ü]et Népdalköre
32, Galga T€levízió
3]. Pest Megyei Kormanyhivata1 Bp, 1052 VarosháZ u,7.

JELENLÉTI ÍV

Készült: Hél.ízg,örk onkornányzat Képl,iselő-!\lületének 20I3,novmber 5--én megltíloll rcndes
ké?iselőlestüleli úléséna Műyelődési Ház házasságkötő telem helyiségében,
J€|en

vinnak:

Tóü Tibor polgármester
Bazan Tibor
Bobál lstlán
Fercsik Tibor
Rajkó Gábor
Dr, sápi Attila

/l

rLL(:,

Szovics Mihály

,/.

M€ghívottI
Lukesné Csábi Agnes jepyzó

.,1a..a:.'i..:!.:,

cólyáné Dudás Edit gazd,vez,
szilágyiné Pápai Anl1a óvodavezetó
Gedei Tibomé művelődésszeüező
Kustra Hajnalka isk.ig,

Kustra Mihályné PEB tag
Bóna Ervinné PEB tag

Felcsik Ádám PEB tag

Baitó Mikló§né oKB tag
Fercsik Zsolt OKB tag
ÖsszeJogás Hévízg,örkél! Eg,,es úlet
Összefogás

rl

Nyugdíj asokért

Óssze|ogas (l Héyízgyólki If

EE!-!ülel

ús

ú8éllEgyesűlet

Hé\, ízgyör ki As s z onykólus Nép műy és z e t í Eg)e

Há,ízgölk

PoI gáf ől,ség Eglesüle

Hé\,ízg},örk i

Te

s

üle

l

l m ész e t b aút E g)e sül e t

Gon do I kadó k oly as ó kör e

Hé!ízgyötki Spafiklub
Hél ízg!

ör

ki Nyugd ű as klub E gt e siile í

Eur ó pa Szívéb en E gyestil e t

Gal ga-mení éérí E g, esü!.,
,,Pofszem Közösségi Műheb" E4yesülel

Gdlga TV
P al ánl d C s al á d s e gítő sz o Igál

a ! Kh. Á I ap íú" áfiy..

Hé|ízg,öfki Hag)amálryőrző Egesiilet Népdalkó
Góliát Fc

.

í

:..(.. :,.., i..7,....,.
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JEGYZŐKÓNYV
Készült: A Hé\,izgyörki Önl(ormányzat KépviSelótestületének 2013, november

5-én
18,00,órakol megtafiott rendes nyílt üléséről a Hévizgyörki Művelődési HáZ hfuasságkötő
helyiséeében,

Meghíyott.
Bazan Tibor képvise]ó
Bobá] ]stván képViSelő

Fercsik Tibor képvi§eló
Rajkó Gábor képvise]ó
Dr, sápi Alti]a képviSe]ő
Szovics Mjhály képviselő
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Szilágyiné l'ápai Antra óvodavezetó
Gedei Tibomé núvelődésszervezó
Kustla Hajna]ka isk,lgazgató
K!|na Mihályné PEB tag
Bóna En,ihné PEB lag
Fercsik Ádán PEB lag
B.lnkó Miklósné oKj lag

FercsikZsalt oKB lag

osszefogás Hévizgyörkért Egyesü]et
Összefogás a Hévízgyörki I{úSágért Egyesület

osszefogás a N}ugdíjasokéí Egyesület
Hévízgyörki AsSzon},kórus Nópművészeti EgyeSü]et
Hévízgyörki Po]gá.ór Egyesület
Hévízgyörki Természetbarát Egyesület
Gondolkodók o]vasókóre
Hévízgyórki Sportklub
HóVizgyörki N}'trgdijask]ub Egyesület

cóliát Fc

Európa szívében Egyesü]et
Gal8a-mentéért Egyesület
,.PorszeIn Közösségi Múhe]y" EgyesüLet
Palánta családsegító szolgá]at Köá,A]apitvány
HévíZgyörki Hagyományőrzó Egyesii]et Népdalköre
Ga]ga Televízió

Pest Megyei Kománybivatal

Jelen

Bp, 1052 Városház u,7,

vannak:

Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor alpolgámlestel
Bobál Istvan képviseló
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lule,ne Csábi Agnes jegy7ö

Gólyáné Dudás Edjt gazd,vez.
Varga Mihály Galga Televízió

Tóth Tibor rrolgármesterl Köszőntön a megjelenteket, megállapítom, hogy az iilés
határozatképes, mivel 7 főből 6 fő megjelent, 1 fó nemjeleáe távo]maradását,
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Ismertetem a napircndi pontokat:
1,) Po]gármester

rájékoáatója

a

kéi úIéskózött történlekől

2) HévíZg},örk Község Önkonnányzatának 2014, évi költségyetési koncepciója
Előadó: Tóth Tibor polgármester
3) Előte4esztés Hévízgyörk Község Önkormányzatának .,.,/20l3,(xI.06.)sz. rendelet-tenezete_

AZ

élelmezésin,versanyagnormákól és térítésidíjakról szóló 1/2013. (I.31,)sz. rendelet
módosításá
!!é4d!!: Tóth Tibor po]gármester

4) ,,Kis,Csuki Kft," szeúődés módosítása
EIóadói Tóth Tibor polgármester

5) Közmeghallgatás időpontlának meghatározása
Elóadó: Tóth Tibor pol8]ármester

eri be só ellenorzési tervjóvahagydsa
Előadó: Tóth Tibor po]gánn§ster

6) 20la,

7) Egyebek

Tóth Tibor polgármester: Javaslom, hogy az egyebek c- napirendi pontban tárgyaljuk még
meg aZ alábbiakat:

Egyebek
r T€hcno
icin ole
dő
b.) Daránvi Ipnác T€rv kerétében
(DIT UMVP) I. teneely - Dályázat
7.)

Ma

levele
rorsza

é§i Pro

A

Képvi§elő-testület { j€lenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja a
felsoroIt, módo§ított nspirendi pontoka1.
táiékoztatóia a két iilés között történtekről
Tóth Tibor polgármester: Az elmúlt hónapban önkormlinyzatunk megrendezte az ldősek
Világnapját, mely sikeres volt. Az év elején felszólítottunk rninden személyt, aki nem váItotta
meg a temetóben a sílt, és nem is gondozzák, legalább 70 elhagyott, gondozatlan sir van,
1.) PoteáImester

Halottak napjara a közhasznú munkások az összes elhagyott sírhelyet rendbe tette,
kitakarította, a temető teljes terüIetén a íijvet, kihajtott bokokat levágtuk, Méltó
kórülményeket tudtunk teremteni a Halottak napjára. Napirend lesz, de most elmondanám,
hogy hónapokon kereszül tfugyaltunk egy orosz befektetővel, aki szeletett volna itt ipari

tevékenységet fol!,tatni, ennek érdekében 4 ha területet az önkormányzattól megvásárolt, ezt a
szerzódést benyúitottuk a öldhivatalhoz, de a vételárat nem egyenlítctte ki. Ezt többször
süIgettük. A napokban kaptunk egy levelet, hogy sajnáiattal közlik, hogy máshol kívánjá& ezt
a tevékenységetfol}.tatni, eá a szeúődést ezért vissza kell vonnunk, A Zöld Híd régiónál volt
társulási ülés, legfőbb témája a társulás anyagi nehézségei voltak. AZ elnök úr írt a
minisáemek levelet, és az állásfoglalást, mindkettót kikúldtem a képviselóknek, Egyebekben
enól is tárgyalunJ<,
Raikó Gábor képviselő: Sikeles §züretit megendeztük.
Bazan Tibor alpolgárme§ter: Az elmúlt időszakban felújításra került pályáLzati péfzbőI az
öreg templom, átadása megtörtént mindenki megglégedéSére.Lehet, hogy ez lesz aZ elsó lépés
a pályázatok között, amiről a későbbiekben fogunk szó]ni,
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a jelenlévő 6 képviselőből 6 igeD szavazattal, egyhangúAn €lfogadja
Képvi§eló-t€§tület
polgárme§t€r tájékoztatóját.

A

a

etési konc€
14. évi kö
zséq önkormánvzatán
2) Hév
jegyzőkón}-vhöz,- Az előterjesztés írásban mellékelve a
ismorteti az előterjesztést,
Részlete§en rsm§rlc
ő: - l(eszlelesen
GólYáné Dudá§ Edit gazdaságr
eazdasági vez€to:
az elóterjesztést, Ez.egy elókészítésa
tágyalta
PEB
nuiiOti66i-iZpui."tti. Prn
"mOX: salokszámot lészletesen, utána tudjuk meg a tavalyi
]rr.á.t -rrrk,árr"r, "kk".
'ál*k.trrden
gondolkodnunk, hogy mit kell tenni azéít,hogy egyenlő legyen a
iv elszámolását, Atkor kell
köItségvetésünk, Ez a költségvetés csak úgy tudott talpon maradni, hog}- két éw,el ezelőtt
hoáu;k népszerűtlen döntéseket. A telkek eladása, ipari park nem valósult meg, csak abból

tudunk gazdalkodni, ami bejön pénz,
Tóth Tfoor noleármesteriMiiel az idén több intézményüikdolgozóinal jelentós béremelést
h"jt"tt"k,ég*, *J.".,"*ak intézményekbe, polgármesteri hivatalnái, óvodánál, iskola
t""toiUi aJgorOina1 is, hogy béfeszültségjött létre, mert itt semmiféle emelés nem volt,
Eltökélt szán-dékunl<, hogy amenrryiben anyagi forrásunk \esz rá, ezt a bérfeszültséget
mérsékeljiik. Az elmúlt éiben voltak pluszbevételeink, pl, sírhely,ejadás, amiből az idén
nullas köjtségvetést tudtunk csinálni, Az iskola működtetése kb, 19,20Mft, Ez nem szerepel a
feladatirnanszírozásban, Bízom abban, hogy eá felül fogiák vizsgálni,
Bazan Tibor alDolgármester: Úgy gondolom, hogy elsó 1épés,a költségvetésünket en,e az
hogy abban nem volt biíny, Az állarl az adósságot átvállalta,
é*" i, í€;1-1t"l,
"'ké"rít*l. ö;konnányzati munkának. úgy gondolom, liogy a jövő évi
hála a tafárékos, következetes
jelentette
költségvetést is úgy tudjuk megcsinálni. Az áitalános iskola, ami a legnag,vobb tételt
Most
bevéte'ii, tiadasi Óidalo;, de alegtöbb hián},t is aZ iskola okozla önkomlán,vzatunknak,
a
vonalon
e7en
egy más jellegLi munkái kell végezni onkormányzatuntnak, ezt elkezdtük,_
h-Jadva, iOváezetes, takarékos, abban én is egyet értek, hogy a bérfeszüitséget on,osolni
bizonyos
kel1. Há nem töítént volna néhány évvel ezelőtt olyan rendelkezés, ami elvont
minden hónapban juttatásokat a könisáviselóktő], akkor ez a béfeszü]tség most nein áIlna
azért nincsen, mert ezeket a juttatásokat nem vonták el a

r"*. Sot O"t"#,i.yzatnáI
köáisztviselőktől,
Tóth Tibor rroleármester:
kézfeltartássaI

j

Aki

egyetért a 2014,évi költségvetési koncepció elfogadásával

elezze.

A Képviseló,testiilet ajelenlévő

6 képviselőből5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi

határozatot hozza:

80/2013. (xI.05.) sz. KóDYi§elő-testületi

határozat

Hévízgyörk KöZség Önkormányzat Képviseló{estűlete megtfugyalta és jóváhagyja az
ÖntoÁányzat 2014,évi köitségvetési koncepciójaróI szóló előterjesáést,
Felelős: Tóth Tibor polglínnester
Lukesné Csábi Ágnes jeglzó
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azolrl1al

I

Árk kijzsép Önkormá
rmákról és té

díiákról

módosítá§a
, Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőköú},vhöz,-

06.

1/2013.

rendelet
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Tóth Tibor polgírme§ter: Megvizsgáltattuk az iskolába a közétkeáetést belsó el]enőrzés
h"sy a tédtésidíjakba csak aZ állami támogatás iett beépítv€,
k*",éb"".
"ttj.td""l1t,
rezsiköltsig nem, válldtózó látja el a közétkeztetést, ó képes vo]t ebból a
n_versanyag.'normából kihozni az ételt. A szülók nem lépték túl ezt a keletet,
iólyán; Dudás Edit gazdasági vezetől - Részletesen ismerteti aZ előteiesztést,ebbelr az évben is
ilffi Gáb"" kér\,t."le PEB "rrök: PEB megtárgyalta az elóterjesáést,
,án1"g.úú.jisznemcsak a rászorult gyerekeket tudtuk támogatni,
kap===fu.k
";;rŰ;é.
hanem minrlen gyereket 40i%-ka1. Ez az összeg jövőre is biztosítva van az öntormányzat
i,tj* fedemi ezt a kiadást, Ez kb, 500eFt €g}, évre, amit nekünk ho7zá kell
,rá,i.u,
"tUOi

tenni,

iOih tilo" rrolee"-"rt"",

Sem az önkorinányzatot nem terheli meg jelentósen, a szü]őket

meg egyáltalán nem.
ed ei;-'etert az élelmezési nyersanyagnomákól
elfogadasával kézfeltartással jelezze.

díjakról szóló rende]et-ter"r'ezet
és íérítési

Képviseló-testúlet a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen sza,lazattal, egyhangúiag az alábbi
lendeletet alkotja:

A

Ilévízgyörk Község Önkormányzata Képvisclő-testületének
1 l/2013.(XI.06,) sz, rcndelete
Az élelm€zési nyersanyagnormákról és térítésidíjakról
/.J,

l.) Ú,l nezés j nyefi anyag nófi a

Azéle hezésinorna nettó módoi kerü me8határozásÉ, a mii]d€ikor

érVénYesÁFA k!]ccsalkellnóVe n értékét,

Fifő'nap jFÁ
258,, Flfő'fraP,lFA
79,

58.,F|,íő,haP
b,

-

Olódós @erhekck
NaPi

.1FÁ

ra,fuíő'hap+jFA

háfinszóti akezés

Au jntézmény] térítésidíjak az

+

(2.) Tét[íésida
mazzák,
AFAItarta

a,lskolás evelmekék

b. ÓvJdós iemekek
-^ aP i hár a hs :ol i é ],e zés
1

|J,) 7éNésidű

keJPzhln)

A normatí\, étkezésitámogaúsban nem;észesulő, a Hél izglurki Sun Balózs Ovodába ,
ialánint Petőf Sándor Á7tatános Iskolába járó ótlodós és isk_olás ?7y:r,r. ,
télítésidíj 10 %-a, A
kazétkeztetésJt is támogatja. A támogatás mértékea brultó étkezési
ieirer^éry a, állami|áűogatás fetiaunálásának erejéig adható, de legkésőbb 2013,
december 31-íg fizetendő étkezési télítésidíjakhoz,
2§
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Ezarendeetakihkdetésnap]án éphatáyba,eae ecydejű]€ghatá]Yátverít
n,lende et Az 1,§, (3)bekezdé5 2013, december 31én hatá]Yátvenít],

a 1/2013 (

31.), valam nt 6/2013,(V,o1,)

Lukesné caábi Á8n€s

sk

,l) ,.Kis-Csuki Kft." szenődés módosítása
- Az előterjesztés írásban mellékelve a jegvzőkönl,vhöz.Tóth Tibor poleármester: - Részletesen ismefieti az előterjesztést.Tóth Titor Dolgárm€ster: Aki egyetéfi azzal, hog}, .fllttzgörk Ónkornán!2aí Képyiselőtestúlete íelhalalfuazza a polgórmestert, hogy a közétkeztetést,,,égző Ks ,,Csukí" KFT-vel
kósse meg c! ódosított szerződést, ami csak az érvényesszerződés 3- ponlá! élintíaz
alábbiak szerínt.- 3. Szerződő felek a úllalkozóí díjal az alábbíak szerínt hatórozzák meg:
a.) mindenkor érvényes, Hévízglötk Ónkormányzat Képvíselő-testiilete ,által eaogadolt
étkezésinorma rendeleíben megállapított nyersanyagnorma, felszómű"-a az AFA-I.
b-) rezsikőkség, ami a mindenkol éfNényes nyersanyagnorma 20aÁ-a, ydlamínt az azt terhelő

AFAÁ 3.pont íorábbi része \,álíozatlan marad." kézfeltartássa1 j elezze.

A Képviselő{estület ajelenlévő

6 képviselőból 5 igen szavazatlal, 1 tartózkodással az alábbi
hatálozatot hozza|
81/2013. (xI.05.) §z. Képvi§elő-testületi határozat
I{évízgyörk Önkonnánvzat Képviselő{estületo felhatalmazza a polgármest€rt, hogy a
közétkeaetést végző Kis,,Csuki" KFT-ve1 kösse meg a módosított szerződést, ámi csak az
én,ényes szerződés 3. pontját érinti az aiábbiak szerint:
3. Szerződő felek a válialkozói díjat az alábbjak szerint határozzák meg:
a,) mindenkor énényes, Hévizgyörk Önkormányzat Képviselő{estülete, ália1 elfogadott
étkezésinomn rcndeletben megállapított nyenanyagnorna. felszámítva az AFA{,
b.) Iezsiköltség, ami a mindenkor érvénye§ nyenanyagnoma 20yo-a- yalamlnt a7 a^ teíhelő

A

3,pont további része változatlan marad.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasáEí lezelő
g4]!!!dó: azonnal

5) I(özmeehrlIgatás időpontiának meghatározá§a
- Az előterje§ztés írá§ban mellékelYe a jegyzőkön}ryhöz.Tóth Tibor Dolgármester: - Ismefteti az előt€Ije§ztést.Raikó Gábor képviseló. PEB elnök: PEB tárgyaita, más javaslatok is elhaígzottak, a
szombati napró1 az volt a véIemény, hogy nem biztos, hogy jó, hisz sokan piacoznak, nem
biaos, hogy eljömek, Eddigi gyakorlat a vasámap délután volt. Kömyező településeken sok
helyen hétköznap van. Lel]etne ná]unt is hétfőn. Az elműt időszakban is, mikor rázósabb
dolgokról volt szó. akkor megtelt a kulturhráz, azonldvül az elműt időszakban 30-50 fő volt
közmeghallgatáson,

Énel tudok fogadni minden napot.

]a0

Fercsik Tibor kéDYiselő: Mindegy. mert amikor nincs különös esemény, vagy beruházás,
,é.á vesz ezen. Aki meg szeretne Iészt venni. az eljön úgyi§,
€".

"*kély, "kt
Szerencsésebbnek tarlom a szombat estét. melt vasiámap az családiasabb,
Bobál István kéDvi§elő: Én az eredeti elképzelést támogatom, a szombatol,
T,íth Tibo. polgármester: Ha senti nem terjeszt elő hétköznapra való módosítási indítvlán),t,
indítván,v, aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgalás 2013, november
ukko..nu.ad ur
"r"d.ti
30-án szombaton 17,o0.órakor legyen, kézfeltaltással j elezze.
A Képvisgló-testület a jelenlévó 6 képviselóből 6 igen szavazattal, eglüangúlag az alábbi
hatálozaíot hozza:
82/20I3. (XI.05.) sz. Kérrviselő-testületi határozat

Kepr iselcj-resl]ileie ug) döntött. hog) 20l],
november 30-án (szombatoí) 17,00, órakor kö2rreghal,gatasl lan a Hér zgyörki Mlrelódesi
Házban,
A Képviseló{estület felkéri aiegyzót, hogy a közmeghallgatásról á 1akossápot éíesitse,

HévíZgyörk Község Önkormányzatának

Felelős: Tóth Tibor polgiármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Határidő: azonnal

6) 2014. óvi b€l§ő eltenőrzé§i terv ióYáhagyá§a
- A,, eldterie§ltés irá§ban me||ékelve a jeg} Zókön}^ höZ,í,ukeqnéCsábi Ápnes ieg}zó: - Reszletesen isneneLi az e'orerjesaé"t,, PEB tárgyalta az elóterjesztóst, javasolja elfogadásra.
Pnn
Riik,j c,it o. k"n.,i
"l"ot
"tő. ., Ald
egyetér1 azzal, hogy az előterjesáés szerint elfogadjuk az
Tótn-Tilo" rrotna"-".t
ijntormányzat 2014,évi belső ellenórzési tervét. kézfeltartással jelezze,

A Képviselő{estület a jelenlévő 6 képviselőből 6

igen szayazatta1, egyhangúlag az alábbi

hatálozaLal hozza:
83/2013. (xI.05.'l sz. Kópvi§elő-t€stületi

határozat
Háíreyö.[-Kö^ég-Ó"t".-áryzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az
önkoáányzat z0l4i évi belső ellenórzési tervét, A belső ellenőlzé§i te* a határozati javaslat
mellékletét képezi,
Felelő§: Tóth Tibor polgámestel
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidó: azonnal

7) EgYebek

a.l Nagoyicin oleg (Pla§ma Molecular TehcnoloPie§ Kft) levele
írásban mellékelve a jegyzőkön),vhöz,- Az €lőt€rje§ztés
poleármester:
- Részletesen ismerteti a levélben foglaltakat,Tóth Tiboi
Ért".ít"*kb"*ü"k"tj.gy nem itt fogjak kialakítani, hanem elviszik eá a gyárat Kínába, A
szerződést semmissé keil ienniink. A jogász költségeit nem az önkomályzat állta, hanem a
befektető. olyan feltétellei lett a szeúődés benyújtva, hogy csak akkor 1ép életbe, amikor az
összeg megéikezik, A határozatot vissza kell vonni. A fijldhivatal törli a bejegyzést, Aki
egyetJrt arzal, hogy ,,Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselólestülete megtárgyalta és

l0l
tudomásul vefte Nagovicin o1eg ,,Plasma Molecular Tehcnologies" Kft. üg}nezetó igMgató
tájékoáató levelét, és a Képviseló{estüiet érvénytelennektekinti a 2013, július 10-én keit
adá§vételi szerzódést", kézfeltaítással jelezze.

A

Képviselő-testület a jelenlévő 6 képviselőból 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
lnLálozatot hozza,.
84/2013. (xI.05.) sz. KéDyi§€lő-testületi határozat
HévíZgyörk Község Önkonnányzat Képviseló-iestülete megtlárgyalta és tudomásul vette
Nagovicin o1eg ,.Plasma Molecular Tehcnologies" Kff, ügyvezetó igazgató tájékoztató
levelét, é§ a Képviseló,testület érvén}telenlek tekinti a 2013, júiius 10-én kelt adásvételi
szerzódést.

Felelő§| Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Ilajdu Tünde ig.ea,
Határidő: azorrnal
le§ztési pro
ííködő I'; i
ác Terv kere
(DIT ÜMvP) III. tengelY Dálvázat
- Az előterjeszté§ írá§ban m€llékelye a jegyzőkönyvhöz.Tóth Tibor Dolgárme§ierl - Részletesen ismeiteti aZ elóteiesztést.Bazan Tibor alDolgármester: November közepén nyíInak meg azok a pályázatok, ahol a
művelődési ház belsó felújítására nyílik leherőség. A temető ravatalozójának felújítása, erre
kisebb esély van, de mivel minimális költségbe kerül ennek beadása, úgy döntöttiink, beadjuk,
Tervek kellenek hozzá, de egy hévízgyörki építészazt mondta, hogy hévizgyöIki lakosként
ingyen elkészíti.Ezeklek a támogatási intenzitása 100 %. sokszor képeáe vita tárgyát a
tájház ben}újtása leadel-pályliatra, erre is lehetőség nyílik, úgy gondoltuk, hogy civil
szeNezettel szeretnénk köZösen megvalósítani. mert a civil szen,ezetek támogatottsága
100o%-os. Ialubuszra is lehetne pályázni, de az előző kiírásban az volt a féltélele, hogy
falugondnoki állás kell a településen, A jelen ismereteink alapján nem nagyon szeretne senki
falugondnokot felvenrri. De ha nem ]esz most i'eltétele, akkor elgondolkodhatnánk rajta.
Tóth Tibor polgármester: Ebben az évben elég sok pályáZatot beadtunk, többször volt
."nau"ilti iilesunt. A fútéskorszerűsítés,kamerarendszer jeien pillanatban a költségek úgy
alakultak, hogy idáig nem voltunk nyerők, Öreg iskolára van beadva pályázat, ott talán
bizakodhatunk. Az elólerjesztésben az is szerepel, ho$, két témát okvetlen meg ke11 ragadni,
Iavatalozót. múv.házat. Kérem a testiiletet, fogadja el a hatáIozati j avaslatot.
Bazan Tibor alpolgármester| valóban volt íéhány esetben oiyan, hogy nagyon gyorsan
műv,háznak, ha működő kön}a,tár van benne, akkor 30Mft a
t
aOnt*,
"tl"n
max.elnyerhetó Összeg,
Bobál I§tváí kéDYi§elő: Az elmúlt 3 évben a pályázati tevékenységharmatgyenge. sok
pályrizatot nem sikerült elnyemi. i11, beadni sem. A tqhin páIyi:zalorhiba volt visszaadni, A
piactér páIyázatot is visszaadták, PEB jegyzőkönyvben van még felsorolva pár dolog, hogy
milyen egyeztetések után javasolj rik a nyárfást, Nyrlrfás terület ipali pfikká való átalakítása: a
nyárfás olyan területen van, ahova csak úgy tudnak eljutni, hogy a településünkön 3 km
hosszban a lakóhazak közön mennek a jámlúvek, eszembe sem jutna, hogy ott ipari parkot
alakít§ak ki. A 100/5,hrsz, ipari kialakításra most is alkalmas. Az erdők alatti szőlóket sem
kellene ipari parkká alakítani. A bölcsőde, sportcsamok támogatandó,
'róth Tibor Dolgárm€§ter| A visszaadott pályázatokÉ mar többször megadtam a választ.
nem próbálok új vitát nyitni. Megyei fejlesztési koncepció készült, meliTrek Aszódon volt aZ
egyik rendezvénye, oda kellett ezeket aZ adatokat leadni, Ez tájékoztató jellegú, Mive1 az

A
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A n,várfás azért
orosz befektető vi§szalépett, egyérte]mú,hogy a szólővel nem foglalko.Zunk,
nl.*lii"i, -"n " to..ao}ru]i részről voli olyan információ, hog_v ilyen részre jönnének
1evékenységet
befektetók, A lakóhaz építésnagyon gyeíge, azért gondoltuk, hog]- ipari
május óta folyik,
lehetne ott fol}1atni, hog,v ne vesszen aZ a terület, A megyei tervezés
e1 lett küldve,
koncepcióba
g";u; tilo"'utpoteáŰ".t".: A Pes! Megyei Területfejlesztési
úJ"bb j"*slaloki"l elni a tenel]1e7, Ana kérek mindenkil, hog1 ha
nvárflíst vegyük ki,
valakinek
-e. van júsűa. akkor tegye meg, Ha úg} dönt r testület, ho!, a
a 3 év alatt
.L ,.'á". fogadni, 6-7'éve lakóterületként nem rudtuk eladni, Ontól
"tto,
nem kaptam, Amikor az adósság áwá]Ialásra került,
i"grto ,ruinO"kot, .juo
"slatot
"*i"'r**}
e3'"ry- Űr""Ör"*, rudrunL;llitani. úgy gondolom, mosl arra lenne s/Jkseg, hog) lö/ösen
Nem bíráiok senkit, mindenki, amikor megvalasztásra került, esküjében
-ri"tr.
"it"ja;it "lr"gy Herrzgyörk javát szol1áIja, A páIyázati fonásoklak az ország lnég most is
"i-".ái",
szíikébenvan,
r"..rir. iiro. r.eo"i."ro: Megyei koncepcióra a javaslat az öntormányzatol nem kötelezi
t.,d.fu" a nyárfásnál elfogadni az ipa parkot, nem ott a heiye,

;.;;i"h"66

,"..*j;.".
nn"uo rÁo.

utootee.-".t".: Ha úgy gondoljuk, mondjuk azt, hogy vegyük

ki

a

koncepcióból, ea én el tudom fogadni,

a nyárfas
rioinii,r"l, tco"ir"rtil Akkor én azt java§olnám, hogy hagyjuk úgy benne
és akkor semmi
ilffiét l"ki'p;ifiárt, é. a szőlőterület menjen bele szabadidő területként,
elhangzott többször,

.i-

Ái

a fejlesztési terviinknek e]lentmondana- Ma is
mondom, hogy 2006"'ly"'
rrJgi -ily." r"r"rO*eglelj es;olitikát végzett ajelenlegi testüet, Éllazt
önkormányzati vezetó, aki a településéreannyi anyagiakat
ió'iorori uti*t" l6.'ánő ui
a
lestület, Aktor 10-20 közötti pályázatot nyertünk el, 500Mft érkezett
i*"n,nli"'
úgy
i"r"prio..", Js osszeáltratok ellcnem, és megszavaztálok a kö1.. en},t. utána,pedig amikor
az
hogy
halLani,
;'helyzet, ellenem fordultatok. pedig már akkor _l€heteíí.
fejlődött a
aáossasallomanlt a kormany el íogja engedni Felelősségíeljes politikát végeztiink,
-e,
falr.20-0o-20l0 ioz<;rr. |2 Ie.tüleri lagbol l l 1ag 'gen mondon i kölVen)
Tóth l ibor Dolsárm€slcr: 2000-ben 550\,1tL-bó| epieItLnI cSaLornál,
Az a csatoma úgy készült, hogy a lakosságot megteTheite az
is többet fizettünk, Mi a lakosságtói egy fillért nen,] kértünk,
iOil iiráinórnei-*i*: Minden településen egyfoma árat zettjink a csatomáéft,
Képviselő úi kérte, hógy ne azzal foglalkozzulk, hogy mi volt,
dolgozott joL vagy rosszul,_ ELke?r]ddött a kampányolás a

ií;ili;

'"irút

- "lt-i

_

Effil l"itr-ié-*l.
oilffiá;fi"grOl

E;iiaznitrífi;t&
iffi-"l f"g-dr,r, fugy Ú

íejlesáésre,2007-ben
választásra. Igen, megszavaztam a könenlkibocsaiást, Cle c5ak
Egy éve adtuk be
j*Ű'rr"gy
a
helyét,
m€
irl sóÚ-t -ot felélünk a köt!éniból, nem állja
l
is adtunk be pályázatot, talán
L i.tolá ttirZrto,.".rűsítési pályázatot, Öreg iskola felújításála
hogy
,it".". r".r, vo,t itt uan leh;tőség a ravatalozó feiújítására, múv,házra. VoIt 1ehetőség,
busszal
Ú"li.U"r"r" palyazatot. Ázt javasoltam, hogy pályázzunk, de 8 személyes
be
"áir"-t
."l".r,."^"a .*ir,.rá.""t.k, kórusoknak az kevés, de mar 18_20 személyes buszra
hévízgyörki
a
"
lehetne nvüjtani a palyázatot, Honapok óta felvetés volt, hogy támogassuk
20 Ft-ba kerül egy intézmény
i.-"l"-"'r.' á,.^irá*rását, En kiszámoltattam, óránként
'I'ohát
dolgozik ez a testület, de képviselő
érteku let]ne a hívek felé,
;Ö;"g,t;.;, i;

;;ztus

úr aZ ülések 30%-kán van itt, javaslatot nem tesz,
ezéI1 r.agáltam,
ü"t"iirr"e, xc"ri at: Ma felvetette Bazan Tibor a kötvénykibocsátást,Hogyan
gondolják,
s€ leagaltok rá,
ra tetteú két ja\aslalot,
"risszapályázatot Visszaádtatok, most pedig
nog,u en -onojut páIyíLzatot, ti meg Lettö megn)ert
imik fel uunnuk-so.olva a teruezetbe, nyárfás, szőlők stb, ez n]ind téma
anayi
rJ, rataláva, és helyesnek is tartom, hogy ismét fel van újítva,Nem volt
,"ri,
jöttök azzal, hogy én
"".-á",,
engem'egy bizottságba betegyerr ez a testillet és
;;^;,;i;i;;,'h"gy

Nffii".^iii6l"t"t
;&ini;iYálk?

]03
nem jövök? Ha szükség lett volna a munkámra, legalább egy bizonságba betettetek volna
tagként. igenis a faiumért felelősséget éreztem és most is érzek.
Tóth Tibor polgárme§ter: Állandóan elmondja, hogy papíron merrnyi pénzt hozott a faluba,
,q.rokbol n"r" lehetett megvalósítani. A polgármesteri hivata] akadá}Tnentesítése úgy készült
el, hogy olyan épüIetre lett beadva. ami nincs is, A piactér ú$/ iett megtervezve, hogy
gépészitnern volt. lsko]a akadalymentesítésétnem volt vállalkozó, aki ezt kivitelezze, Mi is
isak a lift elhagyása mellett tudtuk megoldani, A testiilet azért adta vissza, mert 8 Mfl,tal
kevesebb volt a költségvetés.

Té{iink vissza a napircndhez. Aki egl,etért azza\ hogy ,,az öfikafmán},aí pályázalat nyújl be a

Darúnyi Ignóc Tem ieretében műkddő-Úi Uogt*oruag VidakíejlesztésiProgan (DtT ÚWD nI
lenleb,én belúl induló alábbi ke! terúletfe, a mcLíimálisan igéryelhe!ő íónogatásakfa.
1 -./ Héyízg/órki Rmalalozó íe liiítása
2./ Hévízg,,örki Mfuelődési Ház és Kóry,l!ár íefujít^a.(Ezen belül: nézőlérés színpad teljes
íe lúj ít ás a, n!íl ás z fu ók c s eftj e, s t b. )
Á tánogatás núrlékeaz összes elszámolható kiadás 10a %.
képiselőlestület d pób)lizatok ífósáfa ne4bízza Gódal Balá^ pályázatílót (35 ezel
l t- 4íA 1 jlljzat,.
20 millió Flig: 5 % + AFA
Tanácsadói
20 millió felett :4 % + AFA
Á kéP|iselő,íeslület íelhatalmazza Tóth Tibol Polgálmeslert a páIyúzatok benyijtásához szükséges
nyil;íkozalak megtétetéfe, \}alaminl a tervező fie8bízására.", kézfelLafiással jelezze,

Á

díj:

A Képviselő{estület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen

sza\azatta|. egyhangúlag az alábbi

halálozatot l1ozza:
85/2013. (xI.05.) §z. KéDvi§elő-te§tületí határozat
Hé"írgrrkKör,ég Ö"k"""áryzat Kép\ iseld-tesülete ugy döntött, hog} páiyáZatot nyújt be
a Oarányi Ignác T-erv keretébón műkódo Új Mag) arolszag Vidékfejlesáesi Program (DIT
Úuvr;-uL tengelyén belü1 induló alábbi két területre, a maximáli§an igényelhető

támogatásoka.
l./ Hévízgyörki Ravatalozó felúj ítása
z./ uevízg1,orki viivelődési Ház és Könyvtár felújítása. (Ezen belül: nézőlér és színpad telje§
felúj ítása, nyílászárók cseréje, stb.)
A támogatás mértékeaz összes elszámolható kiadás 100 %,
A képviselő-testület a pály&atok ítására megbízza Gódor Balázs pályázalkőt, (35 ezel

Ft-Al

Vpá,Jl azat\.

díj:

20 millió Ft-ig: 5 % + AFA
.4 % + AFA
20 millió felett
A képviseló-testület íelhatalmazza Tóth Tibor polgámestert a pályfuatok ben}ütásához
szük§éges nyilatkozatok megtételére, valamint a tervező megbízásilra,
Tanácsadói

!9!9!ó'§: Tóth Tiboi polgánnestel

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyané Dudas Edit gazdasági vezető
Hajdu Tünde igazgatási ea.
!4j1!!!!!: azonnal
c.)Településfeileszíé§i elkéDzeléseinek ös§zegyúitése Pest Megv€ Közgyqlé§e ré§zére
BuáoT o. ulpolgá"."st"": Mivel ez egy koncepció, ha benne hagyjuk rnindk"^ttót, sem
Igaz, hogy ez
go;a.Éntodonl1á-ogatni,hogymindkettőarendezésite,szelintkerüijönbe,
nem napirendi pont.

101
15-ig 1eh9t pontosítani
Lukesné Csábi Áenes iegyző: Ez csak eg,v koncepció vo]t. november
;Éi]]etnet h" ,r"r"rÁ* kertil, IehJezeketá javaslatokat módosítani, és azt elküldeni,
"" eben lel \dn5orolvadja\d:]al,
c PEB jegy,/ol,önn
goUál i.;án Lanviselo: \4odo> táskent lelveLném, hogr e^ a lenot modosil<uk,
(3ha)
} 1 Nyár.fas rcratet lakópark kialakítása
g.hrsz,
szabatlídő terület kiahkítása
3./Eidialatti szőlők 2 J 02-2 5 5
Í;;iiib;;;Ü;"""., Aki egyelért azza\, hogy a települé§ fejiesztési elképzeléseireaz
alábbi javaslator teszi a Képviseló{estület:
L/ Nyórfus terütet takópark kíalakítása(3ha)
2-/ 0iaÓ/1.2.3,5. hr|z.kútterüIet ipari park kialdkítása
3./Erdő alattí szőlők 2102-2 5 59.hrsz-szabadidő tefiilet kialclkításd
Műyelődési ház színpad,íelújítás,
1 Ín"ráiri"yrt , t"*ti\,álok, k)zósségi telek kialílkítása,
p"iűr"Ít"Í,liiar,'nringtechniíklieszkőzak pótlásd, .fénytechníl,ai lílágítás korszerűsítése,

Bdlcsödei ellátás megoldása6./ Sportcsatnok építése
építése,
7,/ ielteraleti utai korszerűsítése, új belterúletíutak
8i;--/Óniornányzatiintézmények,/űtéskotszerűsítése",kézfeltaf,tlssaljelezze,

5,/

egyhangúlag az alábbi
Képviselő_testü]et a jelenlévő 6 képviselőból 6 igen szavazattal,
hataíozatot ho7za:
861]0l3, (Y|.05.) :.z. KéD\ is€ló-testüleli hálározat
a pest Mcgye közgyű]ésének részére

A

ffilete

telepilés fellesztéii elképzeléseireaz alábbi j avaslatot teszi:
]./ Nráűs terütet lakópa* kíalakí!ása (3ha)
2./ 0iOÓ/1.2.3.5. hrsz. kíilterület ípafi park kialakítása
3./Erdő alatti szőlők 21()2,25 59,hrsz,szabadidő lefúlet kíalakításcr
színpad felújítás,
1Íil"i"rrtÓ"t r".fi\,álok, kózö§ségi terek kialakítása, Míhlelődésíhaz kols7e/űsííése,
eszűzak pórlósa, .fénytechnikai \jilágítás

a

iráL"ii"Íii,ir'nrngtechntikaí

Bölcsödeí ellátás megoldása.
Soorrcsarnok építése
7 Á.hentteti umi kors-,rú"tte,e. új belttr,tl, ti tlak épites,
se,
8,/ ónkormányzatí intézményekfűtés korszerűsíté

5-/

6 /

Felelő§i Tóth Tibor polgámester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.
g4]!!!idó: azonnal

E§,ebek
van-g kéIdés,
Tóth Tibor polgárme§ter: Említettem a Zöld Híd anyagi helyzetét,
ffiik Tibor képviseló:Tud tovább fajulr' a dllogl doigozókat decembertől legfeljebb
iatf,-TiriiJoiii" i&".:Havonta 2iVFt a hián1, A
kényszer szabadságo1 ják,

;;;'riÜiil;.űÖÜ:
dobaliák a szemetet.

mellé
Tenetőnél a parkoló felól nincs szenetes, sokan a kerítés

Kapun kívülre
Szovics Mihá|r képvi.eld: \ keritésré]a sírig meg van tóltve szeméttel.
ke]lene a konténeítenni.
Tóíh Tibor polgármester: Teszünk oda kukát,
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Szovic§ Mihály kéDviselő: A templomok kivilágítása:
Bobál I§tyán kéDviselő: 40,50 lt-ból kijön a modem égókkel.
Tóth Tibor polgármest€r : Akkor ezt az egyhli hogyhogy nem tudja fizetni?
Szovics Mihály képviselői Gesztus értékúlerrne. Ma\.3oeFt. havonta,
Tóth Tibor rrolgármester : Az eg,vházak civi1 szenezetek, Iendeletet kell hozni a civi1
szervezetek támogatására, Kötünk velük eg}- megállapodást, hogy az 5 órás világításra
rámogatást adunk.
Bazan Tibor alpolgármcster: Át kellene gondolni, hogy nem csak a pénteki nap lehetne
égetni az avart a faluban. Kibírhatatlan a ff.ist pénteken, negreked a faluban. Következó
ülésen javaslom. hogy hozzuk eá fel. Néhány any,uka megkeresett engem, hogy karácsonyi
vásá]t szeletne taltani, amit ők készítenek.
Tóth Tibor polgármesíer,. Ha rirás hozzászóIás nincs, a részvételtmegköszönöm, aZ ülést
beziirom.

-kml-

Tóth Titlor
Polgárme§tér
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_-zaa 1;,,-t ( /
'

l-,/+

Lukesné Csábi Ágnes
:egyző
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