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Hévízgyörk Önkormányzat
Polgármesterétő1

Hévízgyörk Község Önkormálryzat Képviselő-testúlete 2013. szcptember 2:í-én (kedden) l&qq
órakor tanja rendes KépviseIő-testületi ülését, melyre tisztelett§l meghivom.

H€lYe: Művelődési Ház
NACYTEREM
Hévízgyörk, Kossuth L. u. 19.

Naoirendi DoDtok:

1.) Polgármester táj ékoztatq a a két ülés kiizött tórténtekról

2) Előterjesáés Hévizgyörk Község Önkormányzatának ósszesitett, valamint költségvetési szervei
2013, első lélévi gazdálkodásáról
Előadó: Tóth Tibor polgámester

3) Biőterjesztés Hévizgyörk Község Ónkormán.vzatának 201]. évi kö]tségvetését tartalnazó
j/2013,(I .13.)sZ, rendelct módosításáró]

Elóadói Tóth Tibor polgármester

4,) Aszód és Társult Önkormányzatok Szociá]is és Gyermekjóléti Társulása. Táísulási
Megállapodásfu ak.jóváhagyása

EIóadó: Tóth Tibor polgármester

5) Ósz utca vízvezeték-há]ózatának kiépitesére DAKÖV megblza5a, \állalkozói szerzódés
jóváhag/á5a (Kózművesítési hozzáj árulás mértékének megáIlapítása)

Elóadó: Tórh Tibor polg]ármester

6) Héviz§örki sún Ballis Óvoda óvodavezetőjének kérelme pedagógiai asszisáensi státusz
engedélyezésére

Előadó: Tóth Tibor polgármester

7) Hévízgyörki Idősek Napja
Előadó: Tóth Tibor polgármester

8) Egyebek

ZÁRT üLÉs:
1) Hévízgyörki sün Balázs Óvoda óvodavezetójének intézmén}aezetői pótlék megállapitása

Előadó: Tóth Tibor polgánnester

TisáeIettel:He\ íz$,örk, 20l j, szeptember ] ]

Tóth Tibor sl{.
polgárme§t€r

Medegvés: A.z anyag a képviselók részére megrekinthetó a httD:lradmin,hevizevork,hu oldalon,



Méqhívót kapiák:
l. Bazan Tibor képvise]ó
2. Bobál lslván képviseló
]. Fercsik Tjbor képviseló
4, Rajkó Gábor képvjseló
5, DL Sápi Attila képviseló
6, szovics MiháLy képviseló
7, Lukesné csábi Agnesjegyzó
8, Gólyáné Dudás Edii gazd,vez,
9, Szi]ágyiné Pápai Anna óvodavezetó
t0. Gedei Tibomé núvelódésszervező
] 1. Kustra Hajnalka isk.igazgató
12 Kuslla Mihályné PEB tdq
]3. Bóha Eflihné PEB t,xg

]1. FercsikAdán PEB t,xE

15 Bahkó luíikLóské oKB tllg
]6. FercsjkZsoh oKB lag
17, Ósszefogás Hévizgyörkért Egyesü]et
l8, Ös§zefogás a Hévizgyörki lfúságért Egyesúlet
19, Összefogás a Nyugdijasokén Egyesúlet
20, Hé!ízgyörki Asszonykóíus Népnúvészeti EgyesüIet
2 l , HévíZgyórki Polgárőr Egyesűlet
22, HéVíz$,örki Természelbarát Egyesülei
23, Gondolkodóko]Vasókóíe
24, Hévizgyörki spoíklub
25, Hévizgyörki Nyugdjjasklub Egyesü]et
26, Gó]iál Fc
27, Európa Szívében Egyesület
28, Ga]ga-nlentééfi EgyeSii]et
29. ..Porsz€nr Kózösségi Műhely" Egyesület
,]0 ld]an(a l ,d,3o)eg'o S7olgd'dt KöZ]l,AlJpitv;1}
3 l , Hévizgyörki Hag} ományórzó Egyesület Népda]köre
32, Galga Televízió
33, Pest Megyei Kornányhivata] Bp, l052 Városház u,7.



JELENLÉTI ÍV
s!g!!!1. Hőízglörk Ófikólmónlzat Képlrielő,testüIe!ének 2a]3- szeplember 2,1-én meglallotí fendes
képliselőlestüIeíi úIéíén a Műfelődési íláz Llgyíercn hcl),iségében.

J€len vannak;

Tóth Tibor polgármester

Bazan Tibor

Bobál I§tVán

Fercsik Tibor

Rajkó Gábor

Dr. Sápi Attila

Szovics Mihály

M€ghívott:
Lukesné Csábi Ágnes jeglző

Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

Szi lág]_'iné Pápai Anna óvodavezető

cedej Tibomé művelődésszervezó

Kustía Hajnalka isk.ig,

Kustra Mihál,rré PEB tag

Bóna Ervinné PEB tag

Iercsik Ádám PEB tag

Bankó Miklósné OKB tag

Fercsik Zsolt oKB tag

Ó$zeíogás Hél ízgyörkéft Eg},esület

Osszejogas a Nyugttíj asokéft Egasüle!

Ósszeíoga3 a Hé|ízgyörki lJjúságért Egyesüleí

Hé y í zg)örkí As s z ory kórus Népmb é s z e r i E gE s üI e í

HéyízKJörk Pol gárőrség Eg},esiilet

Hel,í z gl ölki Telmé sz e t b aráí Egye sül e t

Ciondolkodók Olvasókófe ...

:i.:1], \ ,:-: :: l.
t t'"

HéNízg)örkí Spallklub

HéyízPtörki Nlu4díj askllú Eg,esiilet

Eur ó p a Sz ív é b en Egl e sül e t

Gtrl 4a-ment é lrt Eg/ e s ü: e t

__Pal,z?n Közj*,i?i Müne|\ Lgj,'sü|e! t./ ; -

\Jatga Tr .....|.4lí:...' .Y- l ,...l.

Góliát Fc
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JEGYZŐKÓNYV

Ké§zült: A Hévízgyórki Öntormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-én

18.00,órakor megtartott rendes n],ílt üléséról a Hévízgyörki Vűvelődési Ház nag},terem

heiyiségében,

a!s!!!g!!:
Bazan Tlbof képviseló
Bobál lstván képviseló
IercaikTiborképviseló
Rajkó cáborképviselő
D., Sápi Atti]a képvise]ó
SZovics Mihá]y képviseló
Lukesné C9ábj Agnes jegyzó
Gól)ráné Dudás Edit gazd,vez,
szi]ágyiné Pápai Anna óvodavezető
Gedei Tibomé múvelódésszervezó
Kustra Hajnalka isk,igazgató
Kustra Mihálrné PEB laq
Bóka En_ihné PEB lag
Fercsik Ádán PEB íag
Bdnkó Miklósné oKB ltlg
Fercsik 7loh aKB fuE
ÓsSzefogáS Hévizgyörkéú EgyeSü]et
Öxzefogás a Hévlzgyorki l|úSágért Egyesü]et
ÖsszefogáS a Nyugdjjasokért Egyesület
Hévjzgyörki Asszonykónls Népnúvészeti Egyesület
Hévizgyörki Po]gárór Egye§üler
Hévízgyörk] Ternészetbarát Egyesúlet
Gondolkodók o]vasóköre
HéVízgyörki spol-iklub
Hévizgyörki Nyugdíjasklub EgyeSület
GóLiár Fc
Európa Szívében Egyesúlei
GaIga-mentéén Egy€súlet
..Porszem Közösségi Miihely" Egyesü]et
P"l.n,..sa'ao.eg,,o 51olgd dl Köá,A'ao Itdn}
Hévízgyörki l,Iagyományő.zó Egyesüiel Nópdalköre
Galga Te]€vízió

, Pest Megyei Konnányhivatal Bp, 1052 Városház u,7,

Jelen yannaki Tóth Tibor polgánnestel
Bobá István képviselő
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képviseló
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Agnes.jegyző

Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Szilágyiné Pápai Arura óvodavezető
Gedei Tibomé múvelődésszerl ező

Kustra Hajnalka isk,igazgató
Kustra Pál Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület
Varga Miháy Galga Televízió
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Tóth Tibor polgárm€§tcr: Köszöntöm a megjelenteket. megállapítom, hogy az üIés

határozarképes, mivel 7 fóból 5 fó negjelent, 1 fó jelezle, hog,v vaiószínűleg nieg fog
érkezni aZ ülés \égéig, 1 fó nemjelezte távolmaradását.
Isrnenetem a napirendi pontokat:

1.) Polgáímesleí lájékoztatója a két ü]és között történtekől

2) ElőterjesztéS HévíZgyörk Kőzség önkományzatának ósszesitett, valamint költségvetési szervei

20l3. elsó lélévi gazdálkodásáról

Eóq!9: Tórh Tibor polgánnester

3) Elóterjesztés Hévizgyőrk Kőzség Önkormányzatának 20l3, évi költségvetését tartalmazó

3/20 13,(IIL l 3,)sz, rendelet módosításáról
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

4,) Aszód és Társrrlt Önkormányzatok Szociális és Gyeimekjóléti Társulása, Társulási
MegálIapodásának jóváhagyása

Eló4b: Tóth Tibor polgármester

5) Ősz utca vízvezeiék hálózatának kiépítésére DAKÖV megbíZása, vá]lalkozói szerződés
jóváhagyása (KőZműve5itési hozzáj árulás mértékének megállapítása)

Előadó: Tóth Tibor polgármester

6) Hévízgyörki süll Balázs Óvoda óvodave7etőjének kéreln1e pedagógiai asszisztensi státusz

engedélyezésére
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

7) Hévizgyörki Idósek Napja
Előadó: Tóth Tibor polgármester

8,) Bursa Hungarica ösáöndü megállapíása
Előadó. Tóth Tibor polgármester

9) Egyebek

ZÁRT üLÉs:
9 tt&ffioiii Sun nu]ázs Óvoda óvodavezetőjének intézmén}vez€tói pótlék mcgállapítása

E]őadó; Tóth Tibor poLgármester

Javaslom. hogy tárgyaljuk nreg a nyílt ülésen az Egyebek. c.pontba:
Bursa Hungarica ösáóndíi megállapítása
Eó4!L!: Tóth Tibor polgármester

Javaslom, hogy Ziirt ülésen tárgyaljuk:
- Kirü|eIé5 adotnán!o1asa

Előadó: Tóth Tibor polgármester

-Hévízgyörki Petőíi SándoI Általáno§ Iskola Intézményi Tanácsba személy
delegáása
Elóadó: Tórh Tibor polgármester
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A Képvi§elő-te§tület a jelentévő 5 képvi§előből 5 igén szsyazattal, egyhangúan elfogadja a

felsorolt, módo§itott napirendi pontokAt.

1.) polgárme§ter táiékoztatóia a két ülés között történtekről
Tóth Tibor Dolgármesteri A szőlőhegJ,et valaki vagy kigyújtotta, vagy önglTrlladás

követkeáében megglrrlladt, hatalmas túz ke]etk€zett, az egész szőlőhe§- leégett. Ezeket a

területeket a gazdái évek óta nem művelik. hatalmas gaz nőtt a területen. amj a n)aron

kiszáradt. Egyenlóre ninc§ meg a túz keletkezésének oka, Ilyen eset bármikor történhet,

ezeket a terüieteket művelni kellene, A Béke utcában már néhány lakóház veszélyezt etve volt,

A ttizoltók nagy erókkel Vonultak ki, Megköszönöm a túZoltók és az önkéntesek munkáját, A
túzoltók 16 órán keresztül itt voltak, megpróbáltuk őket ellátni, köszöneten feiezem ki
azoknak, akik ebben segítettek, Az utóbbi idóben rendszeresen meglongálják a játszótereket,

kiszedik az elsőbbségadás táblákat, stop táblát, Kérek mindentit, hogy ilyen magatanást ne

tanúsítsanak, Valakik rendszeresen a szigetre hord.ják a kommunális hulladékot, A háztó1

elviszik a szelektív hulladékot, az üveges konténerck maradtak a szigeten. A postáná1 lévó

szigetet megszüntettiik é5 behoztuk aZ egészségügy udvarába, Az elmúlt két hétben 3 szeméIy

ell folytattunli eljfuást, mivel ezen személyek adatait megtaláltuk a hulladékokban, A múlt

héten galgamenti kistérségi társulási ülés volt, ez a régi nagy társulásból álaku]t át_

csökkentett feladattal látjuk el ezt a feladatot. Az államtól n1ár nem kapunk támogatást, az

elmúlt évek során felhalmozódott öSszegből fogunk tudni még néhán), évig működni, Pl, a

túZvéd€lcm szo]gáltatásáéfi idáig is fizettünt, ezt tovább is csináljuk, Augusalls 20-a előtt a

tószegi artézi kutat is sikedlt felújítani, ezt ?z afiéZit is sokan keresik fel. Augusztus 20-án

újra megrendeztük a szt.István és falunapi ünnepségünket, mindenki á]ta] elismelten, jól
sikertiit a rendezvény, \agyon sok segítő ré§zt veft a munkában, köszönetemet fejezem ki
nekik, Sok venclégiink volt. mivel összekötöttük az iskola 50 éves jubilcumi ünnepségével, Az
Ósz utcában sülgósen kellett víZvezetéket építeni, az utcában lakik egy nagycsaládos apuka,

és még egy másik család is kéne. Mivel az önkonnányzatnak víz tekintetében ellátási

kötelereftGe van, tárgyaltam a vízmúvekkel, ők ezt a vezetékrendsz€rt kiépítették,

utólagosan ]esznek engedélyezve. Ez napirend lesz később.

A Képviselő-te§tül€t a jelentévő 5 képviselőből 5 ig€n szavazattal, egyhangúan €lfogadja a

polgárm€§ter tájékoztatóját a két ülés között történtckről.

2) Előteri€§ztés Hévízgyörk köz§ée Ölkormányzátának ö§§ze§ített, valemint költségvetési

szervei 2013. első félévi gazdálkodá§áról
- Az előterj€sztós írá§ban mellék€lve a j€gyzőkön},vhöz.-
Gólváné Dudás Edit eazdasáei vezetől - ismelteti aZ előteriesztést.-
nilr.,l C,ilo" kCrrriOO, Pnn 

"t"Ot: 
A PEB ülése határozatképtelen volt, de a jelenlévők

-%,tá.gy"lt kJf"g"dá"" j"""soljuk. Örörrmrel vettük észre, hogy a pénzűnk a negfelelő
gazdálkodás módjára gyarapodott,
Íotn Tito" Doteá.-".t"", Aki eg],etéIt az önkorínányzat 2013, első félévi gazdálkodásáról

szóló előterjesztés elfogadásával, kézfeltallással jelezze,

A Képviselő{estiilet a jelenlévó 5 képviselőbó1 5 igen szavMatlal. egyhangúlag az alábbi

haláíozatot hozza:
67l2013. 0x.2,1.) sz. Képvi§elő-te§tületi határozat

Az Önkornltklxat 20]3, évi gtlzdálkodásónú első íélevi teüesíléséliil s.óIó beszán,ló elíogadúsáíóI



8J

H er 4_,-öí k Önkormán)zal Kéyisető-lestülete az Átldmhárlaúásló| srób 2a ] l . ő i CXC\'- N,8 /'- § ( t ,) beke:dése
alapjáh a hel}ióhkarnán zal20]3 a\ i gazdálkodásának első faa i hely:elú ől szóló íáj ékoztalól bes,ámolót a2
a l á b b i ak s: er i n ! hagj a j óyá.
l, Áz öhkolmány:dt 20I3,éyí ga.dálkadásának ekő íéleyi helyzetéről s:óló lájékozlaló a: óhtomány:at,
wlaminí a, ónkamáry.at költsé?etési s.efteinek adaldű a 3,'2aí3,(IILl3.) s:. kol^égye!ési ftndeleíében
megielenő szerkezelben laúalmEza.

Az önkormányzat és költ§égv€tési szervei
20l3. évi költségv€tési elóirá nyzatainak €lső félévi alaku|á§a

2. A képliselő-teslille! az önkarnán zal 2013. ői kóhségelési előlún!.alainak elsőféldi teuesné,él ".
aláb b i a k sz er i hl fa gddj a e l :

Elíiláilzat Ercdeti előirúh}Jll|t 2aB.elsőíéIél,i Teljesííés

]91325 210266 1aa99] ,18,0%

l37738
53197

2a23a5
597l9
18389

9677J
2983a
26222

17,8
5a,a
51,2

191325 2I0266 6a,9%

187738
53197

2a2305
591]9

18389

] 22,113
3aí89

272l9

6a,5
5a,6
56,3

3, .1. önkamán!-,al2a13. e|i kóllségvetési beyételei:
- ercdel!előnákyzalűil,
- a D}ódasílaú előilányzatokal,
- a: elsőfélői teliesílést, vlanin!
- a kaesülé| aldkuldsát

az 1.sz.melléklet beyélelifo//ásankéníi boklásbdn lartaíma.ra. Aíarfusonként ben|taíotí beléleleket
inléznényenkénl a: a-c, íeladalonként d 3a c.s:.nellékletek íalldlna:Zák.
Áz Ónkományzal b1^é!eIi előnán!-raldinak L íéléli leü esííését a: a|ábbi.lk szelinl hagjajófá:

1.A: önkolmáryzal 2a l 3.éyi kolíségyetési kiadásai:
- erc det i e l ő ir ányz ata tt,

- a módosílotí előirány:alokat.
- ekőíélbi leljesílé:í, lalaminl
, a leliesúlés aldkul^áí

a 2,sZ. n el íé kl el ti adás i j o gcím sz el is l i ba h tás ban tar l dl n azru.

5. Áz ökkományral nűködési kiadási előiúnJzatainak 20]3. ekő féléli telesítését a tépliselőaeslűlel a
kö,etkezők s:er iní hagj a j ó|á:

EI őilá q: zal megn ey e zés e EIedeli Módosííolt előbúh),$l 20l3.eIsííéléri Teljesííés

bié zn. nűkö dés i b ey éí el e k 25 ]a7 25]a7
onkorm. kóhs épetési tám. 103,157 62a8a 51,8%

Küha|aImi b^,éíelek 369Ia 369Ia 201ií j5 i%
TánaÉa!ás éft. műk bd, 8958 91 1a 3 359 36,9%

Előrő 
^i 

ktseíési kieq |isslat 1222
TánúEdl Kölcs l isszarc| ülése j
Felhalmüásí beútel 23aa 23a0 2ó2/ 111.2%

Előző é,í réftm. igén,be!élele ]7593 23629 22107 91,E%

EI őilá h, zí l negne, zzés e Eftdeli Módosítoít előnánvzaí 2013.elsőíéIévi TeIjesííes

Mti k ö íl és i k ia dás o k ö ssz I87960 l95390 100226 s ],3%
EbbőI_ S:e né lI i i url al clsok 724aí 7356l 36976 5a,3%

Mun*aadókdt telh iálulékók l5922 l62a3 9336 57,9%
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A Képrjr"]ő,í"nijl"l , ,,űködé|í kiddásak a|,1kulását ínlézmén}enként d: d,c, s:aubladatahként, kiemelí
előlráry,:dlonként a, 5a,c :z. ne éklelek szeljntíagad]a el

6. A. önkarnán\lal felhalha si, beruházási kiadásainük I féL^i fuaesitésél az alábbjók llerinlíagadja el:

Á. ó,k",-á"r-t é, trllú""íát szeneifethal ozasi kiadúsaindk íeljesílését d 1. sz.melléklel s.elinl hagjd

A tartaIék ósszegének a]akuláSa

/'. Ál önkolnányzai képyíseLőles!ülele a taí|.1lék-küeí alakulását dz alább iak szerint íaeadj a el

-Dolagi és dologi j e11. kiadás ak 8.t9l ] 85236 18,9%

Tána{ufu^. éríékű kiad^ 2a05 2a05 1a7 2a.3%

Irégleses Déhze,zk átadás áhL ki|. 150a 2a ]8 I939 95,1%

Túsadalon c, s:acDol. i|lt ]]221 ]6297 9821 6a,3%

Fihahszí/azá,ikiad^ ]8

EIőiúny.at hvgneftzése Erc.Ieli 2013.elsőíélévi
%

Felhalh célli he álddá, 2aOa 2aaa xa 11,5%

l hl éz n. b e tuh,t ás i ki adás o k 635 635 E ],4 %

El ő iún},: al n e gnev ez és e ]ríó da s ít a l ! e l ő ir á ny:at

373a l221I

Eglgló§i Tóth Tibor polgámester
Lukesné csábi Agnes j e8yző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,

IIatáridő: azonna]

3/2013.íIII.13.)§z. rcnd€let módosításáról
- Áz előterjcszté§ írá§brn mellékelve a jegyzőkönyvhöz.-
Gólváné Dudá§ Edit gazda§ági Yezető: - isúeít€ti az elóterjesztést,
Tóth Tibor polgárm€§t€r: Az öntormányzat biztonságosan tud működni, Ati egyetért az

tioto,-anlrut zotl. *i költségíetését taftalmazó 3/2013,(IIL13.)sz- rendelet módosításával,

kézfeltanással j elezze,

A Képviselőlestület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi

rendeletet a]kotja:

Hévízgyörk Község Önkolmányzat Képviselő-te§tül€tének
10/2013.(Ix.25.)sz. önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013.évi költségv€té§éról §zóló 3/2013.(IIL13.) sz, rendelet
módosításáról

Hévízgórk Ónkornányzdt Képl)fuelőlestülcte az Állanháztdrtásíól szóló 20] 1. éli CXCV, funéT

23-§-0-) bekezdése, 3.1.§-a, Nalanínl rz állanhóztartásról3zóló fu. fégrchajíásból s7'L'
368/20 ] 1,(XII.31.) Karn_ rcndeteíbenía4talíakat - 12. § - a 3/2013-uL ] 3.).)3z. költségletésí

rendeletét az dlábbiak szefint tlódosíla:
].§

A köhség\elési rcndelet 2.§-a heb,ébe a köyetkező lép.

A képyi;etőaesfuIet az önkormán}zaí önkormóu)rati szinten összesített 20]3. é|i kóltségvetésí kadási
és beyéíeli főaszegét 210.2ó6 eFí-ba11 ál|apíia eg,
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2.§

A köhségletési rendeleí 3. §. (1) bekezdése hel!-ébe a kövtkező lép:

c) ]úryítószefl költség|elésébőI kapoíl támagalas
Ónkarmónyz a t költ s é g eté s i í á moqal ás a
kózhaíalmi beyéíelek

Igazgatásí szalg. díj
Iparű:ési adó, pótlék, bírság

Gépjárnűadó
Talajlerhelésí di
Eg,éb közhatalmí belé tle k

U Működési és íelhdbnoza3i célú támagatásé/tékű belétel
amel!.,

El kül ahí ! e ! t á|l am í p é/l2dlapb ó l
TB pénztigyi alapj aibó l
I1ebi önkormáryzatíól
N e mrc tí s é gí önko /ü ányzu! ló l
Tt) b b c él ú ki st é rs é gi ! ál s1l á5 t ól

e l s z rín ol ll ató ö s s z e gb ő I

Közpo i költség|eíés előifáTjzat,nódosííási kötelezettség

nélkül íúltelj es ííheíő előirán zatából

c) htézmén!-i működési be\étel
d ) F?lhalmozási beyéíel
e) Felhalnorási célú áb,eíl pénzes:köz

l Az előző éyi működési és íelhalnortísi célú 1arad\,ány úNéíele

fumel!- nem az ó eű köItség)elési mal,a&álr-óból s:ármazik|

9 kölcsön, költsöfi yisszatér,Iilése

h) előző éti pénznaraw'án! igéú|be\élele

1.9a0 eFí
1.058 eFl

152 eFí

Ja!í szeméb,isé!ű íáfs1l6!ól ,?Fí
Télsé8i íejl^ztési tanácstól az állanházíaiás közpol1ti alfe dszefén

belüll,őlkapoltELI,|íolrásbólszárnazópénzeszköz,eFl
Fejezteíi kezelésű előilányzat beT ételekéfit

6aeFí
25.800eFl

8.800eFr

85aeFí
l,JOaeFt

] 13. ]72eFl
36.910eFt

9.111eFt

25. ]a7eFl
38eFt

2.3aOeFl

23 629eFt

J,§

§ (1) és (2) bekezdése helyébe a köyetkező lendelkezé, Iép:A köItségetésí rendeleí 1

a.) működési költsé.yelés
aa) személyi j elle g:ű kiadások
ab)munkdadókat teúelőjárulékok és szoc. hozzájár. adó

ac)dologi je lIegű kiadások
,d, úryagalós ?rl, kú ]nú4oJ,.i kiodJ,
ae) nűködé5í céIú pé/Eeszköz átadás

b ) fe l hdl n o z ás i kö ltsé g etés
b a) int é Zm élryi b e ruház ás ok
bb) íelii ííások előbán zata
b c) kol n óD,zat i b eruh ázás o k e lő ir ánJz ata
bd) Iakásíámo4alás
be) Iakásépílés
bf) eg,éb felhalmo:ői kiadások

]79.093 e Ft
73.56] e Ft
16.203 e Ft
85,286 e Ft
2.005 e Ft
2.03í} e Ft

2.635 e Fl
635 eFt

200a eFl



c) kölcsónök

(2) A helyi önkornáryzal által d lakosságnak jul lalatt lámaqalá\ai,

ellátásai:
a) Rászonltságrót íiiggő pénzbeli szociális, ryermex,\éd. eI l,

b ) T enn é s z e t b en lryúi t atí sz o c. e l látlis o k

sróciál is, rás:alullság i ellegű

eFt

7,31] eFí
8.956 eFt

4.§

A B-§. (]) bekerdés hel!-ébe a a kaletkező renrlelkezés lép:

A: aikoinán.lzat asszi,ont költségvetésében a: áhalános l.r,íalék ]2_211 eFl, céharltllék képzés nen]

í§

(2) Ez a rendelet a kihirdelés napján |ép haróllbd.
(2) A fefidelet kihifdetésérőI ajewő gondoskodik,

Tár§uit

Tóth Tibor §k
Polgárme§t€r

Lukesné Csábi A8ne§ §k.
Jeglző

ekióléti Társ

DAKÖv
ek mesálla

MeeállapodásánBk ióváhaEyása
- Az előt€rje§ztés írá§ban mellékelYe a je§/zőkön}"vhöz.-

Tóth Tibor Dolgárme§ter: - ismeneti az előterjesztést,-
Akt 

"s},"té.t ", 
A-ód é. Tátsult Ónkormányzatok Szociáiis és Gyermekjóléti Trirsulása

Társulási Megállapodásának j óvráhagyásával, kézfeltartással ielezze,

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

hatálozaíot hozza:
ó8/20 l J. ( lx.24.) sz. Képvi5clo-testül€li batároZat
Hilfi,k K#;Ö"k"r...q,r"t".ak Képviselő-testúlete megtárgyalta és elfogadia Aszód

es tari.,it Öntormányzatok Szociálls és Gyermekjóléti Tfusulása, Társulási Megállapodását,

Felelős: Tólh Tibol polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig,ea.

HitáTidó: azonnal

o§z ütca v hál nak
űvesítési hozzáiárulás

- Az előterje§ztés írásban nrellékelve a jegyzőkönyvhöz,-
Tóth Tibo"r noleármester: ,q.z Ósz utcábál a vízvezetéket ki kellett építeni, a DAKÓV-vel
,ég"áattük 

"1 " -r"tát-Két tervet készítettek err e a ftszte, az egyik" az osz utca közepére és

végére elhelyeznek egy túzcsapot, ez a megoldáS került kivitelezésre,

Ak'i egyetér.t a Daköi váIlalkozói szerződés jóváhagyásáról, elfogadásával, kézfeltaltással

jelezze.



A Képviseló-testúlet a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal. egyhangúlag az alábbi
hatálozalol hozza:
69/2013. űx.24.) sz. KéDvi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Önkonnányzatának Képviselő- testül€te úgy határozott. hog,v az

önkormányzat megvalósítja aZ Ösz utca víz,közmú beruházást. Felkéri a polgármestert. hogy

tárgyaljon a DAKÖV Dabas és Köm;eke vizüg}i KFT Bagi Üzenrigazgatóságával a

beruházás megvalósításárói. és felhatalmazza, hogy a szerződést az önko.mányzat nevében

írja aIá.

A beruhliás pénzügyi fonása aZ önkolmlííyzat általános tartalékkerete terhére legyen

biztosít\a.
A vízbekötés közműfejlesáési hozzájárulása a képviselótestület 51/2008.(v.27.)sz, határozata

érteimében bruttó 70,000,- It/bekötés legyen,

&!g!ó§!Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edil gazdasági vezetó
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidő: azonnal

6) Hévízgr,örki sün Bálázs óvoda óyodavezetóiének kérelm€ Dedagógiai assziszteu§i

§tátu§z engedélyezé§ére
- Az előterjesztés írá§ban mellékelve a jegyzőkönl,vhöz.-
Tóth Tibor Dolgármester: , ismerteti aZ előterjesztést.-
Raikó Gábor kéDviselő. PEB elnök: A PEB támogatja a kérelmet,

Tóth Ttb". -lgá".".t*, Akt €yetért a Hévízg.vörki Sün Balázs Ór,oda részére i fő

pedagógiai asszisztensi státusZ engedélyezéséve1, kézfe ltafiással j elezze.

A Képviselő{estület a jelenlévő 5 képviselőbőI 5 igen szavazattal. eglüangúlag az alábbi

határozatot hozza:
70/2013. (íX.2,1.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselo-testiilet úgy dönt, hogy a HévízgyöIki Sün Balázs ovodában 201]], október 1-

jétól i fő pedagógiai asszisztensi á]láshely bővítést engedélyez, az Nkt 2. mel]éklete szerint

elismerhetó a neveló munkát segítő alkalnazottak finanszírozott létszáma terhére.

Felkéri a Polgánnest€rt az óvodavezető éfiesítésérc. és a fedezet intéZményhez töfiénó

biztositására,
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Határidő: azonnal

7) Hévízgyörki Idősek Napia
Raikr1 Gábor képviseló. PEB-oKB elnok: Az év elején javasoltuk, hog,v leg,ven

H*irgytl*t;o;s Idósek Napja, Szervezése megtörtént, októbel 17-én lelrne, Minden időst

meghímánk, a 3 legidősebb nőt és férfit köszöntenénk az öitormiányzat részérő], Lesz
kulturáis músor, amit az óvoda, iskola, hagyományórzők íiatal csopoltja tartana, és lefure

vendégmúvészünk is.
Tóth Tibor Dolgármester: Javaslok ennek megrendezésére 150,000.-Ft-ot,
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Aki egyetért azzal, hogy a ,.képviselő-tesület 2013, október 13 án megrendezi a Műve]ódési
HáZban a HévíZg},örki Idősek Napja rendezvénlt, melyre a tartalékkeretből 150,000,-Ft ot biáosit",
kézfeltartással jelezze,

A Képviselő{estület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
baíáíozatot hozza:
71l20l3. flx.2,í.) §z. KéDviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkonnányzat Képviselő{estület úg,v döntött, hogy 2013, október 13-án

megrendezi a Múvelődési Házban a Hévízgyörki Idósek Napja rendezvén}t, melyle a
lafi alékkeretből 1 50,000.,Ft-ot biáosít.
!9I9lé§: Tóth Tibol polgfumester

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
Gedei Tibomé műv,szen,ező

E4]!!!!idó: azonnal

8.) Bursa Hunqarica ö§ztöndíi meeállapítá§a
Raikó Gábor képviselő. PEB €lnök: PEB ülés előtt volt a Szociális Bizottság ülése, melyen
tárgyalták a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert, ottjavasolták elfogadásra, hogyjó lenne, ha
idén is támogatná az önl(ormán,vzat a felsőoktatásban lészt vevó hévízgyórki gyerekeket. akik
igénylik. Már évek óta b€vált dolog volt, lrogy támogassuk őket, Tavaly 8 fő kapott
támogatást.
'l'óth Tibor rrolgármestcr: Aki egyetért az előterjesáésben íbglaltaklal, hogy csatlakozz.lnk
a 2014. évi Bursa Hungarica ösztóndíjrendszerhez, kézfeltartással j eiezze.

A Képviselőlestület a jelenlévő 5 képviselóbői 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozzaI
12lz017. tlX-21.| \t- Kén\ i§€ló-lestüleli határozal
1. AZ önkormányzat a jogszabályoknak megfc]elően kifejezett és visszavonhatatlan döntést

hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiata]ok támogatására ]étrehozott Bursa Hungarica
Fel sőoktatási Önkormányzati Ösztöndij rend szel 2014 . é\ i pály éúali fordulój ához.

2. Az önkormányza1 a felsőoktatási hallgatók szrámara, valan,iint a felsőoktatási

tanulmányokat kezdó fiatalok részére kiímndó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ö.lomán}zati
Ösaöndíjrendszer 2014. évi pályfuati fordulójának Altalános Szerződési Fehételeit elfogadja,

és kötelezettséget váilal ana, hogy a pá]y&atok kiíIása, elbirálása és a települé§i

önkolmányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása solán maradékta]anul az

Általános Szerződési Fehételekben fogialtaknak megfelelően jár e1,

3. Az önkomlányzat kötelezeftséget vá]]al aría, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkomán_vzati Ósztöndíjrendszel 2014, évi foldulója keletében a beérkezett pályázatokat és

a páIyázatokról hozott döntését a https:,//\\n\n\,.eper.lffi intemet
címen elérhető EPER-BuIsa rendszerben lögzíti,
4. Az önkormlínyzat nyilatkozik anól, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályrázóktól bekérendő, a szociáis körülmények igazolására fontosnak tartott

nyilatkozatok é§ mellékletek nem állnak ellentétben a pályazati kiírás feltételeivel.
5, A Képviseló-testillet a aellékelt szabáyzatot elfogad.ja. A 201,1. évi költségvetésben a
fedezetet biáosítja maximum 300.000.-It/év összegben (3000.-Ft/főltámogatás)



9]

Felelős: Tóth Tibol polgiirmester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tiinde ig,ea,

!3ji!$!{; azonrral

9 Eg!,ebek

Tóth Tibor Doleármest€r I A részvételt megköszönöm, az ülés! bezárom,
-kmf-

\
Tóth Tibor \ l-ukesné CsábiÁgnes
Polgármester jeg1 zó


