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Hévízgyörk Onkományzat
Polgármesterétól

MEGHIvo

Hévizgyörk Kózség Önkormányzat Képviseló,testü]ete 2013. október 9-ón (szerda) 19.00.
órakor tartja rendkívüli Képviselő_testületi ülését, melwe tisáeIettel meghívom.

Ile|r,e: Polgármesteri Hivatal
PolgáImesteri Iroda
Ilévízgyörk, Ko§suth L. u. 124.

NaDirendi Dontok|

1,) Hévízgyörk .,Laktanya" HévíZgyörk külterület 0100/1,0100/2.0100/3,0100/5 htsz.
ingyenes használatbavételének ügyében önkormányzati igény bejelentése

Előadó: Tóth Tibor polgáimester

Hévizgyörk, 2013, október 9. TisZe]eltel:

Tóth Tibor sk.
Polgárnre§t€r

Meq]ePfrés: AzanyagaképViselók részére megtekinthetó a hrtD:i'admin,hevizgrork,hLl oldalon

Meqhívót kaDiák:
1, Bazan Tibor képviseló
2, Bobál ]slván képvis€lő
3, Fercsik Tibor képviselő
4, Rajkó Cáborképviseló
5, Dr, Sápi Atli]a képvise]ó
6, Szovics M]há]y képvise]ó
7, Lukesné Csábi Agnesjegyzó
8. PeSt Megyei Kormányhivatal TörY,Felü$,.póoszt, Bp,1052



JELENLETI IV

Kérzült: Héyí:g)örk onkornlátryzat Képvíselő-tes!ületének 2013- október 9,én megtartou fe dkívüli
kép|iselő íeslüleli ülésén a Pol4úmeste Hiyatal h atalos heb,iségében.

J€len vannak:

Tóü Tibor polgármester

Bazan Tibor

Bobá] István

Fercsik Tibor

Rajkó Gábor

Dr, sápiAttila

Szovics Mihály

Meghíyott:

Lukesné Csábi Ágnes j egyző
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JEGYZÓKÓNYV

Készült: A HévíZg),örki Öntormányzat Képviselótestűletének 2013. október 9-én
19,00.órakor megtartott rendkí\'iili nyílt üléséről a HévíZgyörki Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda helyiségében.

Meghí|,olt.
Bazan Tibor képviseló
Bobá] ]stVán képviseló
Ferc§ik Tibor képviseló
Rajkó GáboIképvneló
Dr, Sápi Afiila képviseló
Szovjcs Mihály képviseIő
Lukesné csábi Agnes jegyzó
Pest Megyei Kormányhivatal Bp, 1052 Vfuosház ü,7.

Jelen yannak: Tóth Tibol po]gármester
Bazan Tibor alpolgiirmester
Bobál lstván képviselő
Rajkó Gábor képviselő
§lo\ic. \y';h;ly kep\ iseIn
l ulesnc Csab' Agnesjeg}ZÓ

Tóth Tibor Dolgármester: Köszöntöm a negielenteket, megáIlapítom, hogy az ülés
határozatképes" mivel 7 főból 5 fő megjelent, 1 főjel€áe távolmaradását,
lsmeftetem a napilendi pontot:

1.) I{évízgyörk .,Laktanya" Hévízgyörk kúlterület 0100/1,0i00/2,0100/3,0100/5 hrsz,
ingyenes hasmálatbavételének ügyében önkonnányzati igény bejelentése

Előadó: Tóth Tibor po]gármester

Tóth Tibor polgármesterI Javaslom, hogy veg!ük fel napirendi pontként a következőt:

2,) Szociális tűzifa igónylés
Elóadó: Tóth Tibor polgámester

3,) Kartali tangazdaság területrendezésről szóbeli tájékoáatás
Eó3!o Tóth Tibor polgámesrer

A Képviselőtestület a jelenlévő 5 képviselőból 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja
módosított napirendi pontokat,

1.) Hévízeyörk ,.Laktanva" üévízgyörk küllerület 0100/1,0100/2,0100/3,0100/5 hrsz.
ingv€íes ha§/nálalbavételénck üg}ében öúkormán,\.ati igén!, beieleDtés€
- Az €lőt€rje§zté§ írá§baí m€llékelve a jegyzőkön},vhöz.-
Tóth Tibor polgármester: - Részletesen ismerteti az elóterjesztést.-
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Bazan Tibor alDolgárme§ter: Olyan inlonrrációm van. hogy az utolsó lehetőség, hogy
önkormányzatunk visszakapja ezt a íöldterületet, Igaz, hogy sok levél már elment az \4NV
Zn-nek. de így testületi hatarozatot nlég nem hoztunk. Jól tudjuk, hogy annak a terüIetnek
csak egy része alkalmas akfucsak legelőre is. At van minősítve rét, legelóvé,
Tóth Tibor Dolgármest€r: Augusausban kaptunk egy kifiiggesztést, a Nemzeti Földalap írta
ki a pályázatot ene a területle.
Bazan Tibor alDolgármester: Azért van ez a rcndkívüli űlés, mert én úgy tudom, hogy még a
pályázatok elbirálása nem történt meg,
Lukesné Csábi Ágnes iegvzó: AZ 52 ha,s lótér területe aZ rét lett, holott tele van lőszenel és

szeméttel. nem felel meg a rét funkciójának.
Tóth Tibor Dolgárme§ter: Aki egyetért azzal. hogy a Hévízgyörk 0100/1,0100/2,0100/3,
0100/5 hrsz-ú területek ingyenes bérbeadását újra kezdeményezzilk a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél és az Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél egyaránt, az eddig
keletkezett határozatok, levelek és szakértői vélemények alapjan, kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-testűlet a jelenlévő 5 képviselóbő1 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
haíálozaloí hozza:
78/2013. íx.09.) sz. Képvi§elő-testületi haíározat

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 0100/1,
0100/2, 0100/3, 0100/5 hísz-ú területek ingyenes bérbeadását újra kezdeményezi a Magyar
\emzeti vagyonkezelő Zrt-nél és az Nemzeti Földalapkezelő szervezetnél eg,varánt, az eddig
keletkezett határozatok. levelek és szakértői vé]emények alapján,
A Képviseló,testület felhatalmazza a polgáImesteit, hogy a határozati javaslat mellékletét
képező levelet soron kívül küldje meg a fent megnevezett hatóságoknak.

Felelős: Tóth Tibor polgárnestel
Lukesné csábi Agnes je g,vző

Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Hajdu Tiinde igazgatási ea.

llatáridő: azonna]

2.) szociális tűzifa DálYázat igénylé§e
- Az előterje§ztés írásban mellékelv€ a jegyzőkön}"vhöz.-
Tóth Tibor Dolgárm€st€r: - Részletesen ismerteii aZ előterjesztést.-

Tóth Tibor polgárlllc§]tqi Aki eg)etért azzal, hogy a testület beadja a szociális-túzifa
pár} -"I"EO.T k..."y Lo,"bos fi igénylésére, és áz öniormányzati önrészt a 2013 évi
tartalékkeret terhére biztosítja az önkormányzat. kézfeltafiássa1 j elezze.

A Képviselő{estiilet a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hazza:
7912013. (x.09.'} sz. KéDYiselő-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviseló-testülete hozzá.járul a szociális-túzífa páIyázaí
beadásához 5tJmr kemény lombos fa igénylésére,
Az öntományzati önrés^ a2013 évi tartalékkeret terhére biztosíúa az ontományzat,

Felelő§: Tóth Tibor polglirmester
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Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető
Vizerné Mátyás Klára pü.ea,

Határidő: azonnai

3.) Kartali Tangazdaság területrendezósról szóbeli táiékoztatás
Tóth Tibor Dolgárme§terI A kartali terület lendezése folyamatban van, az út keresztülszeli a
területet és az épületet i5. A rendezéssel lehetővé válik, hogy Hévizgyörk is iparúzési adót
Szedhessen be, A Kafiali Tangazdaság aZ összes költséget vlíllalja, Holényi Magdolna azt
mondta. hogy ha akamlink valamit rendezni, akkor most teg}iik bele a településrendezésbe. A
Szovics Mihály képviselőnek is van olyan, hogy a területét be akarja vonrri. Valakinek van-e
esetleg mégjavaslata?
Szovics Mihály kéDyiselő: Mivel érintett voltan,t, elmondtan], ni az elképzelésem,
vendégiátóegység, sportlétesitnény, de Holén,vi Magdo]na aá mondta, hogy ha úgy
gondolom. hogy nem ez lenne az elképzelés, akkor írjuk át, A melletten1 lévő terüietekbe
vannak cikkelyek, meg kellene tudni, hog,v ki a tulajdonos, és ha úgy van, akkor én
megvásárolnám aZ önkorn]ányzattó],
Bobál l§tván képvi§elő: Atminósítés és a tulajdonjog az két dolog.
Tóth Tibor Dolgármester : Ha más hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm. az ülést
bezáron.
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Jeryzo
Tóth Tibor
Polgármesíer


