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MF],cHÍvó
Hévízg},örk Község Ónkormányzat Képvise]ő,tesűlete 2014. november 5_én (szerdán) !&00.
órnkor tartja rendkívüli nvílt Képviselő testületi ülését, mel_vre ezennel tisá§lettel meghívom,

E9\9i Művelődósi Ház
Házas§ágkötő terem
Hévízgyör\ Kos§uth L. u. 19.

NaDirendi Dontok|

1. ) Alpol gárme ster me glálasztós a
- jelölt fiyílatkozata arra yonaíkozóCln, hogy hozzújártl-e a napirendi pont nyílt

ul és eh í örténő tár gval á\áho?
Előadó: Bazan Tibor polgármesler

2 -) Álpol górmestel eskúft rele, eskúókmáh!- a[áílá,rc|
Előadó: Bazan Tibor polgáfmester

3-) Pénzügyí és rag),o fiyildtkozat Nyih}ántaító Bizottság t.lgiainak megyálasztása
Előadó: Bazan Tíbor polgálmester

1.) oklatási, Ktj,ltaralts, Ifiúsági és Sport Bizottság tagjainak me8,*álasztúsa
Előadó: Bazan Tíbot polgálnester

(valamennyi bizottsági tagot válasáó napirend:
- jelöltek nyilaikozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak-e a napirendi pont nyílt

ülésen tórténő tárgyaiáSához,

5 -) A meg],álaszloft bi2ottságok nem képvíselő tagjdinak eskütétele (esktioknáq, aláírása)
Előadó: Bazan Tibor polgórmester

6) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Bazan Tibor prllgármester

7.) Aszód és Társlit ónkormányzatok Szocíális és Gyernekjóléti Társulása , Társulási
Me gá l l ap o dás fu ó do s ít á s a

Előadó: Bazan Tibor polgármester

8 -) Közétkeztelé sí pályazat
Előadó: Bazan Tibclr polgármester

9,) Eg}ebek
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Meehívót kapiák:

1. Fercsik Tibor képviselő
2, Gedei Tibor képviselő
3, Pintér Sándor képviseló
4, Rajkó Gábor képviseló
5, Szovics Mihál.v képviselő
6. Zabos István képviselő
7. Lukesné Csábi Agnesjeglző
8. Bóna Ervinné
9. Basa Andrásné
10, Gedei Tibomé
1 1, Kustra Hajnalka
12. Összefogás Hévízgyörkért Egyesület Bobál István
13. osszefogás a HévíZgyörki I!úságért Egyesület Kristra Tamás
14. osszefogás a N1,,ttgdíiasokéit Egyesiilet Kustra Pál
15. Hévízgyörki Asszonykórt]s Népművészeti Egyesülct Bóna Ervinné
16. Hévízgyörki Polg&őr Egyesület Bobál István
17. Hévizgyörki Természetbarát Egyesiilet i!. Benkó László
18. Hévízgyörki Sportklub Pintér Sándor
19. Hévizgyörki NyugdíjasklLrb Egyesület Hajdú Gábomé
20. Góliát Fc Toldi Miklós
21. Er,rrópa Szívében Egyesiilet Nádaskúti Márta
22. Calga,mcntéért Egyesület Bereczki Erzsébet
23. ,,Porszem Közösségi Múhely" Egyesület Dobos Csaba
24. Palánta Családsegító Közhasznú Alapítvány Mrkva Mihál)né
25, Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület Népdalköre Szúcs Imréné
26. Hévízgyörki Aranyalma }lagyományórzó Egyesület Kovácsné Toldi Ildikó
27, Galga Televízió Varga Mihály
28. Pest Megyei Kormányhivatal Bp. 1052 városház rr,7,
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JEcyZőKÓNyl/

Ké§zült: A HévíZgyörki Önl(onnányzat Képviselő-testúletének 201,1. november 5-én

18,00.órakor meganott rendkí!,üli nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Hriz házasságkötő

tcren] helyiségében,

M!c!bg!!:
FercSik Tibo. képvise]ó
Gedei Tibor képviseló
Pintéí sándor képviSeló
Rajkó Gábor képvkeló
SzovicsMihá]yképviselő
Zabos Isrvan kélviseló
Lukesné Csábi Agnes j egyzó
szilágyiné Pápai Anna óvodaVez€tő
Gedei Tibomé mííve]ódésszervezó
Kustra Hajnalka intézményvez,
Bóna Ervjmé
Basa Andrásné
ÖsszefogáS Hévizg}ö.kéfi EgyeSület
Ös§zefogás a Hévjzgyórki l1]úságért Egyesúlei
Összefogás a N}ugdijasokért EgyeSü]et
Hévizg}öIki Asszon}tóruS NépművéSzeti Egyesüle1
Hévizgyörki l'o]gárór Egyesület
Hévizgyörki TerméSzetbarát Egy€sület
Gondolkodók olvasóköre
Hévizgyörki sporlklub
Hévjzgyörki |-}ugdüa9klub Eg},esúlet
Gó]iáiFc
Európa szjVében EgyeSület
Ga]ga menléért Egyesúlet
..Porszeln Közösségi Múhely" Egyesület
P. ar|. C .ltd.etsllo s7()lga'a. Kö7|, 4|aD,(\á1}

Hévízgyörki Hagyományórzó Eg} esü]€t N épdalköre
HéYízgyörki Aranyalma Hae}onányórzó E§ühé§
Ga]gaTelevízió
Pcst Megyei KornányhivataL Bp. 1052 Váro9ház n,],

Jelen vatrtrak: Bazan Tibor polgármester
Fercsik Tibor képviselő
Gedei Tibor képviselő
Pintér Sándor képviselő
Rajkó Gábor képviselő
Slo\ ics \4iha]) kep\ iselo
Zabo, lsnan kepr iselo
Lule.ne Csjbi Agne, jegy70
Szilág,viné Pápai Ama óvodavezető
Kustra Hajnalka intézménwez.
cedei l ioorné muv,,zervezö
Bóna Ervirrné Hévízgyörki Asszonykórus Népm.Egy.
Kustm Pál Összefogás a N},ugdíjasokért Egyesület
Szűcs Imréné Hévízgyörki Hagyományórzó Egyesület Népdalköle
Varga MihályGalga'lv
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Bazan Tibor polgárm€§t€r: Köszöntöm a megjelenteket, Nlegállapítom. hogy az ülés
hatarozatképes, mivel 7 fóből 7 fő megjelent.
Ismertetem a napirendi pontokat:

1 - ) ÁIpo l gárme ster me g|áIasztósd
- jelölt hyildtkozata dfta lonatkozóan, hogy hozzájárul-e a napirendi pont hyílt

t] l é s en t öt té nő í ár gyal á s óhoz
Előadó-, Bazan Tibor polgáímester

2-) Alpolgórmester eskütétele, eski]okmány aláírása
Előadó, Bazan Tibor polgdrmesíer

3.) Pénzüg)í és l/agyonkyilatkózdt Nyifuáhld/tó Bízottság tagiaiúak meglálasztástl
EIőadó- Bazan Tíbor polEármester

1,) oklatási, Kt]lturáli§ ffú.!ág' á,9 spalt Bixottság tagíclinak meglólasztása
Előadó: Bazan Tibor pólgúrmesler

(valamennyi bizottsági tagot választó napirend:
, jelöltek nyilatkozala aITa vonatkozóan, hog}, hozzájárulnak-e a napirendi pont n_vi]t ü]ésen

történő t&gyalásához,

5.) Á neg|óldsztott bízottsógok nem kép|iselő tagiaindk eskútélele (eskliokmáky aláírása)
Előadó, Bazan Tibor polgórme§ter

ó) Alpolgármes !el l isZ l el etdíj ókak negáI lapításCl
Előadó-, Bazan Tibor polgámestel

7-) Ászód és Társult Onkormáryzalok Szociális és Gyermebóléti Társulása - Társtiási
Me gál l ap o d ás m ó do s ít á s a

EIőadó- Bazan Tibor polgármester

8, ) KnZét kezí e í é si pályázat
Előadó: Bazan Tibor polgófmesíef

9.) Egyebek

Bazan Tit or Dolgárm€ster: Javaslom a napirendekben az alábbi módosításokat:

a.) Hévíz8yörk Község Önkormányzat Képviselő-testül€tén€k á pénzbeli é§ termé§z€tben
nyújtott §zociális és egye§ §zemélyes gondoskodá§t nyújtó ellátásokról §zóló l3l2013.(xTI.18.)§z.
rend€let módosítása
Előadó: Bazan Tibor polgámlester

b.) Galqa-menti Önkormánvzatok Társulása Társulási Tanácsába deleeálás
!§34!q: Bazan Tibor polgármester

A Képviselő-testület a jelenlévő 7 Iőből 7 igen gzlyazltl^l egyhangúlag elfogadja a
módo§ítolt napirendi pontokat.
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1. Alpoleárme§ter megválasztá§a, ti§zteletdíiának megátIaDítása (minő§ített többsée.,l
ig€n)

Az előteri€§zté§ írásban mellékelve a iegvzőkönwhöz.
Bazan Tibor polgárme§t€r: lsmerteti az elóterjesaésben foglaltakat. Alpolgánnesteft a
polgármester jetöl, a testüietnek kell szavazni, szeletném, ha elfogadnátok az áItalam jelölt
személyt, hogy a munka eI tudjon kezdódni,
Lukesné csábi Aene§ iegYző: A Mötv. szerint a titkos szavazással ke1l alpolgármestert
választani, Szavazatsz.imláló bizott§ágot kel1 választani. Az érintett személy kizárásfuól ke1l
dönteni. a kizárásról a testület dönt minősített többséggel.
Bazan Tibor polgármester: Szovics Mihál}t jelölöm alpolgármestemek. Aki egyetért azzal.
hogy Szovics Mihállt kizárjuk a szavazásból, kézfeltartással j elezze,

- senki nem emelte fe1 a kezét,

Bazan Tibor polgármester: Aki cgyetért azzal, hogy szovics Mihál}.t ne zárjuk ki a
szavazásbói. kézfeltaft ással jeIezze-

A képviseló-te§tület ajelenlévő 7 főből ,1 igen szavazattal,3 tafiózkodássa1 úgy döntött, hogy
nem zárja ki Szovics Mihál11 a szavazásból,

Bazln Tibor Dolgárme§t€r: Most titkos szavazást lende]ek 9l. 3 tagú szavaz atszámláló
bizottság megválasztásrárajavaslom: Rajkó Gábor, Fercsik Tibor. Gedei Tibor.

A Képviselő{estület a jelenlévó 7 képviselőből 7 igen szavMattal, egyhangúlag az alábbi
baíározatot hozza:
82/2014. (x].05.) sz. KéDYi§elő-te§tületi határoznt
Hévízgyörk Község önl(omlányzatának Képviselő,testülete aZ alpolgármesteri titkos szavazás
lebonyolítására 3 fős Szayazaíszá láIó Bízottságot hoz létre, melynek tagjai:

Rajkó Gábor
Fercsik Tibor
Gedei Tibor

&!9!ó'!: BaZá.n Tibor polgfumester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

!3!1!$!§: azonrral

Baza[ Tibor polgárme§ter: 5 perc teclrnikai sztinetet rendelek el,

A titkos szavazds lebonyolótlik.

Fercsik Tibor képviselő, a Szavazatszámláló bizottság tagja: A litkos szavazás eredménye:
Szovics Mihály alpolgiármester választásifua 4 igen szavMat, 2 nem szal,Mat_ 1 tartózkodás
volt.

A Képviselőtestület a jelenlévő 7 képviselőból 4 igen szavazatta1, 2 nem szavazattai, 1

tartózkodással titko§ §zavazással az alábbi hatáíozatot hozza:

83/201,1. (XI.05.) sz. Képviselő-testületi határozat
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Hévizgyörk Község önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással Szovics Mihály
képviselőt váasztotta meg társadalmi megbízatású alpolgármeslemek.

!9!9Lb: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

Határiű: azonnal

A íitkos §zavazásról ké§zült ieeyzőkön\.v a iegt,zőkön\.t mellékeletét kéDezi.

Szovics Mihály alpolgármester: Köszönöm a bizalmat. Kérem a testületet, hogy részerrüe
bruttó i00.000.-Ft legyen megállapítva, ere a 15 % költségtérítés.
szoYics MihálY alpolgármester: Alpolgánnester úr lemondhat a tisáeletdíjának egy részéről,
kérem, ezt í.ásban is nyújtsa be.
Javaslom, hogy Szovics Mihály alpolgrirmester tisáeletdűa bruttó 100,000,-Ft legyen, Aki
egyetért az alábbiakkal: ^lz alpolgármester tíszteletdOát az Mótr. 80.§_ (2)bek_ éríebnébel]
brllíú 1a0_000.,Ft összegben óIlapítja meg.
Á képlíselő-testúlet az alpolgármester részére az llíü,^.80. §, (3)bek. alapján, hd|onta a
tíszteletdíjának ]5 

'6-ában 
állapítja meg a költséglérítést-

A kópvíselőlestúlet tudomásll veszi, hogy Szolic:, Mihály alpolgálmeslef a íiszteletdíjándk
egy részéről lemondott.", dkí ezzel elge t ér t, kézleltartássa1 j elezze.

A Képviselő-testülct ajelenlévő 7 képviselőből 6 igen szavazatta1, 1 tartóZkodással az alábbi
határozatot hozza:

8;í/2014. (xI.05,) sz. KéDviselő-testületi határozat
Szovics Mihály alpoigámester tisáeletdíját az Mötv. 80,§. (2)bek, értelmében bruttó
100.000,,Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testiilet az alpolglirmester lészéíe az Mötv,80,§.(3)bek. alapján, havonta a
tiszteletdíiánák l5 %-ában állapítia meg a költségtérítést.
A képviseló,testület tudornásul veszi, hogy Szovics Mihály alpolgámester a tiszteletdijának
egy részérő] 1emondott. Az írásbeli nyilatkozat ajegyzőkön}v meliékletét képezi,

!9!9Ié!: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyané Dudás Edit gazd.vez.

E3lttidól azonnal

2.) Alpoleármester eskütétele. eskűokmány aláírá§a
Az alDoleármest€r a poleárme§ter előtt l€teszi az eskűt.

3.) pénzügyi és vagyonnyilatkozatNyilvántartó Bizott§ág taEiainakmegi,álasztásn
Az €lőteriesztés írá§ban mellékelve a iegyzőkőn.ryhöz,
Bazan Tibor polgármester: -ismeíteti az elóterjesáé§t. Javaslom az alábbi személyeket a
Pénzüg.v-i és Vagyonn,vilatkozat Nyilvántartó Bizottságba:

Fercsik Tibor (elnök)
Rajkó Gábor válasáott tag
Zabos István válasáott tag
Bóna Ervinné kültag



]30

Basa Andrásné kültag

Raikó Gábor képviselő: Jeleztem polgármester úmak, hog,v a Bizortságba nem szeretnék
benne lenrri.
Zabos Istr,án képviselő: Javaslom, hogy aZ oktatási Bizottságba én nem lennék benne, és
hel)ettem Rajkó Gábor képviselőt javaslom,
Fercsik Tibor kérrviselő: Pintér Sándor és Gedei Tibor között tudunk választani, mindkettő
alkaimas,
Pintér Sándor képyi§elő: Javaslom Gedei Tibor képviselőt PEB tagnak.
G€dci Tibor képyi§eló: A PEB tagságot elvállalom,
Bazan Tibor polgárme§ter: Aki egyetéIt azzal, hogy Fercsik Tibort kizárjuk a szavazásbó1,
kézfeltartással,jelezze.

- s€nki nem emelte f€I a kezét.

Bnzan Tibor pol€árm€st€r: Aki egyetért azzal, tngy Felcsik Tibor a Pénzüg,vi és
vag,vonnyilatkozat Nyilvántartó Bizott§ág elnöke legyen, kézfeltarrással j elezze,

A Képl,isető t9stület a jelenlévő 7 képviselőből 6 igen szavazattal, 1 tartóZkodással az alábbi
haí3lozatot hozz.a,.

85/2014. (xI.05.) §z. Képvi§elő-testületi határozat
Ilévízgyórk Község Önkományzat Képviselő{estiilete ú§ dönlött. hogy a Pénzügyi és
Vagyonnyiiatkozat Nyilvántartó Bizottságba lercsik Tibort elnöknek megválasztj a,

!9!9!@: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

Határidő: az olnal

Bazan Tibor polgárm€§ter: Aki egyetért azzal, hog,l Gedei Tibort kizá{uk a szavazásból.
kézfeitartással j elezZe.

senki nem emeltc fel a keuét.

Bazan Tibor Dolgárme§ter: Aki egyetért azzal. hogy Gedei Tibor a Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó BiZottság tagja 1egyen, kézfeltartássai j elezze,

A Képviselő testület ajelenlévő 7 képviselőból 6 igen szavazattal, l tartózkodással az alábbi
haláfc'7alól hó77a:

86/2014. (XI.05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Öntormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pénzügyi és
vagyonnyilatkozat Nyilvántafió Bizottságba Gedei Tibort tagnak megválasztia.

!9!9!@: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó

Határidő: azonnal

Bazan Tibor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Zabos lstvánt kizárjuk a szavazásbó1.
kézfeltartássál jelezze.

. senki ncm emel(e fel a k€lét,
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Bnzan Tibor Dolgárme§ter: Aki egyetért azzal, hogy Zabos Istlán a Pénzügyi és
vagyoinyilatkozat Nyilvántartó Bizottság tagja ieg,ven. kézfeltartássa1 jelezze,

A Képviseló,testület a jelenlévő 7 képviselőből 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
l:€tálazaíot hozza:
87/2014. (xI.05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvi§elő-testülete úg), döntött, hogy a Pénzügyi és
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottságba Zabos Istvánt tagnak megválasztja.

&!9!é§: Bazan Tibol polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

Eat!iú!ó: azonnal

Bazan Tibor oolgármester: Aki egyetért azzal, bogy Bóna Ervinné a Pénzügyi és
vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság külsős tagja legyen, kézfeltartás sal j elezze,

A Képviseló-testület a jelenlévő 7 képviselőból 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
hatálozaíot ho7,za-.

88/2014. (xi.05.) sz, KéDvis€lő-testűleti hntározaí
HévíZgyörk Község Önkormányzat Képviseló-testülele úgy döntött, hogy a Pénzügyi és
vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottságba Bóna Ervinié Hé\,íZgyörk. Szahara u.22.sz.
alatti lakost külsós tagnak megválasztja-
!9!9!6: Bazan Tibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyző

fu!!$!§: azonnal

Bazan Tibor polEármester: Ald egyetért azzal- hogy Basa Andrásné a Pénzügyi és

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság külsős tagja legyen, kézfeltanással jelezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 7 képviseiőből 7 igen szavazattal. egyhangúlag az alábbi
haíározatot hozza:
89/2014. (xI.05.) §z. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testiilete úgy döntött. hogy a Pénzügyi és
vagyonnyiiatkozat Nyilvánta]tó Bizottságba Basa Andrásné Hévízgyörk, Jókai u,4.sZ. alatti
lakost külsős tagnek megválasztja,

!919!6: Bazan Tibor polgánnester
Lukesné Csábi Agnes jeg,vző

Határidő: azonna]

,l.) oktatási. Kulturális, Ifiúsági és sDort Bizottsáe tlrgiainak m€gválasztása
Bazan Tibor poleárme§teri Javaslonr az alábbi személyeket az Oktatási, Kulturális, liúsági
és sport Bizott§ágba:

1, Gedei Tibor elnök
2, Pintér Sándol válasáott tag
3, Rajkó Gáboi válasáott tag
4. Gedei Tibomé kültag
5, Kustú Hajnalka kültag
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Bazan Tibor polgárme§ter: Aki egyetért azza|,l1og.] Gedei Tibort kizárjuk a szavazásból.
kézfeltartással j elezze.

- §enki nem emelte fel a kezét.

Brzan Tibor polgárm€ster: Aki egyetéft azzal,tLogy Gedei Tibor az okatási, Kulturális.
I|úsági és Sport Bizottságba elnöke legyen. kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 7 képviselőból 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
hatálozatot l1ozza:
90/201,1. (XI.05,) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselólestülete úgy döntött, hogy az oktatási,
Kultürális, I!úsági és Sport Bizottságba Gedei Tibort elnöknek megválasztja,

!9!9!@: Bazan Tibor polglírmester
Lr-rkesné Csábi Agnes jeglző

I{aíáridő: azonnal

Bazan Tibor polgármester: Aki egyetéft azzal, hogy pintér srindort kizárjuk a szavazásból,
kézfeltartással jelezze,

- §enkj nem emeltt fel a kezét.

Bazan Tibor Doleárme§ter: Aki egyetélt azzal. hog,v Pintér sándol az oktatási, Kultulális,
I!úsági és Sport Bizott§ág tagja legyen, kéZfeltartással j elezze.

A Képviselő{esület ajelenlévő 7 képviselóből 6 igen szavazatlal, i tartózkodással az alábbi
hatá_rozatot hozzaI
91/2014. (xI.05.) §z. KéDvi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Öntormányzat Képviseló{estűlete úgy döntött, hogy az oktatási,
Kr turális, I{úsági és Sport Bizottságba Pjntér Sándort tagnak megválasztja-

!9!9!@: Bazan Tibol polgármester
Lukesnó Csábi Agnes jegyzó

Ilatáridő: azonnal

Bazan Tibor polgárme§ter: Ald egyetért azzai, hogy Rajkó Gábort kizárjuk a szavazásbó1.
kéZfeltartással jelezze,

- §enki ncm cmelte fel a k€zét.

Bazan Tibor polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Rajkó Gábor az oktatási, Kulturális,
I{úsági és Sport Bizottság tagja legyen, kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-tesűlet a jelenlévő 7 képviselőből 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az a]ábbi
hatfuoZatot hozza:
9212014. (xI.05.) §z. KéDyi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyörk KöZség Önl(ormlin}zat Képviseló-testülete úgy döntött, hogy az oktatási,
Kulturális, Ifúsági és sport Bizottságba Rajkó Gábot tagnak megváasája.
f,glg!fu: Bazan Tibor p9lglírmester

Lukesné Csábi Agnes jeglző
Haíáridó: azonnal



Bazan Tibor Dolgármest€r: Ati eg.vetért azzal, hog,v Gedei Tiborné múvelődésszen,ezőt az
oktatási, Kultüális, Iiúsági és Sport Bizotrság külsós tagja legyen, kéZfeltartássa1 j elezze.

A Képviselő-testiilet a jelenlévó 7 képviselőből 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
hatáfozatot hozza,
93/2014. (xI.05.) §z. Képvi§€lő-testületi határozat
Hévízgyörk Község ÖDkormányzat Képviseló-testiilete úgy döntött, hogy
Kulturáis, Ifiúsági és spofi Bizottságba Gedei Tibomé művelődésszervezőt
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az oktalási,
küIsós tagnak

megyálasztja.
[9!9!@: Bazan Tibor polgámester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó

!q!!!!!: azonaal

Bazan Tibor polgárrnester: Ald egyetért azzal, hogy Kustra Hajnálka intézmén}.r'ezetó az
oktatási, KültuTális, I!úsági és Sporl Bizottság külsős tagja legyen, kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-iestüle! a jelenlévő 7 képviselóból 7 igen szávazattal, egyhangúlag az alábbi
baíáíozatoL l.'ozza:
94/20l4. (XI.05,) sz. Kérrviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Öntormányzat Képviselő-testűlete úgy döntött, hogy aZ oktatási,
Kulturáis, I!úsági és Spoit Bizotlságba Kustra Hajna]ka intéZményvezetót külsős tagnak
megválasztja.

fu!g!@: Bazan Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző

Határidő: azonnal

5.') A me§,álasztott bizottságok nem kéDvi§elő tagiainak e§kütétele (esküokmánY

aláírása)
Eskü - A megválasztott bizottsáeok nem képvi§elő tagiai a polgármesíer €lőtt leteszik
az esküt.

6.) Aszótl és Társult önkormányzatok Szociális és Gyermekióléti Társulása - Társulási
MegállaDodás módo§ítá§a
Az előterjesztés írásban meliékelve a jegyzőkönyvhöz,
Bazan Tibor Doleármester: -Ismefleti az elóterjesztést,-
Aki egyetért az alábbiakkal:
,,Hévízglörk Kazség onkormányzdt Kép|iselő-íestúlete az Aszrjd és Társult Ónklrmányzatok
Szociális és G!-etmebóléti Társulása I'ársulási Megállapodás módosítósát megtáfg/alta és

Iig/ dóntött, hoPJ) a Tórsulá|i MegáIlapodóst wlamint Létesítő okirat módosítást efugadja,",
kézfeltartássa1 jelezze.

A Képviselő-testü]et a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangűag az alábbi
határozatoí hozza.
95/2014. (xI.05.) sz. Képyi§elő-testületi határozat
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Hévízgyörk Község Önkormrinyzat Képviseló testülete aZ Aszód és Társult Önl<ormányzatok
Szociális és cyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módositását meglárg,valta és
úgy döntött. hogy a Társulási Megállapodást va]amint Létesítő okirat módosítá§t elfogadja.
f9!9!!9: Bazan Tibor polgámestel

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tiinde ig,ea.

E3]!!!idó: azonnal

7.) Kőzétkeztelési Dál.!,ázat
AZ elóterjesztés ílásban mellékelve ajegyzőkönyvhóz,
Bazan Tibor polgármester: Arról ke]l döntenünk, hogy 2014, dec,31 én a vállalkozóva1 lejáI
a szerződés, a páIyaLzatol kiírjr_tk és a következő testüled ülésen fogunk dönteni ebben az
ügyben a beérkezett páiyázatok alapján.
Fercsik Tibor kéDYiselő: Nov,24-i haláridő van a pályázatok benyújtásfua, E]ég-c a két hét?
Hog},an keúl meghildetésre?
Bazan Tibor po|gármester| A határozati javaslatban az van, hogy a testül.t felkéri a
po]gármestelt, hogy a pályázati felhivást küIdje lneg 3 közétkeztetéssel fog]alkozó
vállalkozónak, Azért hoáuk be ezt a rcnclkívüli ülésre, hoBy a szcrződést decembel e]ején
meg tudjuk kölni,
Fercsik Tibor képviseló: Ez meghívásos pályázat, és a meghívott \.állalkozókon kívül más
nem vehet részt a pá]_váZatban?
Bazan Tibor Dolgármester: 3 vállaikozó szrimára lesz elktildve a pályrázati anyag.
Raikó Gábor képviselő: Internetre nenl lehet fe]tenni?
Lukesné c§ábi Aenes iegyző: A testü]et dönt anól, hogyan hirdeti meg a pályliatot. Lehct
meghívásos ilietve 1ehet nyíll, A nyílt azt jelerrti, hogy felkerülhet a honlapra, Galga Tv,be és
kifliggesztésre a hirdetóláblán. EZ egy határozati iavaslat, a döntés a testületé.
Pintér sándor kéDvis€lő: N4ennyi az összege éves szinten?
Lukesné Csábi Áenes iegvzői Az ez évi költségvctós szerint 12MFt az összes óvodás.
iskolás gye nek térítési dűa,
Raikó Gábor képviselő: Javaslom, legyen 2019,dec,3l-ig a pályaúat- hiszen ez a testület is
addig van mcgr,áiasztva. Javaslom, legyen n!,ílt pályáZa|, attó1 még fel lehet keresni 3

vállalkozót, aki ezzel foglalkozik, de akkor 1enne biztosabb, ha kifiiggesztenénk, intemeten iS
megielenne, bfu ki pály ázatbalna _

Bazan Tibor polgárme§ter: Lehet ennek a ciklusnak a végéig is, csak akkor már
köZbeszerzés-köteles. EZ akkor lehetett Volna nregcsinálni, l,ia az e]óZő te5lü]et kjírta volna, a
kőZbeszerzés 1efol),tatásiira ebben az évben már nincs idő.
Raikó Gábor kéqviselő: 100eFt a bérleti díj a a vállalkozónak,
Lukesné csábi Agnes iegvző: Ha öt évre ímánk ki, már meghaladrrá azt az értéket, tehát
akkor már közbeszerzést ke]]ene, Az előZó PEB elnökke1 és a volt polgánrrestene1 beszéltiint
már enő1, akkor úgy döntöttünl, hogy nem lesz köZbeszezés, hanem vagy 3 ajánlatot kérilnk,
vagy nyílt eljárás 1esz, Most arró1 kell dönteni a tesületnek, hogy meghívásos vagy nyílt
legyen a pályáZat.
Fercsik Tibor képvis€lő: Akkor a 12MFr nem abból jön ki, ilogy 100eFt bérleti díjat fiZet,
hanem hogy az étkeáetés l2Mft-ba kerül a hévízgyörki gyelekeknek,
Luke§né csábi Agn€§ i€gt,ző : A térítési díj kerül éves szinten 12\4ft,ba. A konvha
használatáén havonta 1o0elt-ot fiZel a \,állalkozó az öntomlányzatnak.
Pintér sándor képvis€lő: AZ inflációt kóveti-e?
Bazan Tibor Dolgárme§ter: Iixáras szeúődés volt,
Ald egyetért aZ alábbiakkalj
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,,Hétízg,őrk Község Ónkormányzatának Kép|,iselő-testiileíe úg, döntött. hag) d közétkezteíés
bizlasílásárd pályázdtot ír ki, és a mellékelt pályúzati íblhí\,ásí elíogadjd-
A pályázat benyújtásí határideje: 20l1. noyember 21. ]6-0a-ófa-
Az djáhlatok elbírálásának határideje: 2011, nolembeí 21,e utún sofon köfeíkező képlíselő,
testülelí ülés-
A szelződéskötés tervezett időpohtjd: legkésőbb 2011. dec-5.

Á képriselő-te|túlet felkéri d polgáflnesteú, hog a páIyázdti .felhíyást nyílNánosan hildesse
meg, az alábbí helyeken-

- Hévízg,lórk Község honlapja
- Galga Televízió
- Polgármesíeri llilalat hírdetőtáblája

Á pólyázatí.felhít ás a határozal mellékletét klpezi. ", kézfeltanással jelezze.

A Képviseló-testület a jelenlér,ő 7 képviselóből 7 igen szavazatlal, egl,harrgúlag az alábbi
határozalot hozza|
9ól2014. (xI.05.) sz. Képviselő-tc§tületi határozat

Hévízglörk Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete úgy döntött, hogy a közétke7tetés
biztosílására pályázatot ír ki, és a mellékclt pályazati felhívást elfogadia.
A páll,ázat benyújtási hatrirideje: 201,1, november 24, 16.00,óra,
AZ ajániatok eIbírá]ásának }ratarideje; 2014. november 24 e után soron kóvetkező képviselő-
testületi ülé§.
A szelződéskötés ten ezett időpontja: 1egkésőbb 20],1. dcc.5.
A képviselő-testület felkéri a polgármesteft, hog,v a pályázati felhívást nyilvárrosan hirdesse
lneg, aZ alábbi helyeken:

- HévíZgyöIk Község honlapjá
- Galga Televizió
- PolgármestetiHivatal hirdetőtáblája

A pályázati lelhívás a határozat mellékletét képezi.

x§l9!6: Bazan Tibor polgámester
Lukesrré Csábi Aglcs jeg,vző

Hajdu Tünde ig.ca,
!3ji!!!{l azorrna1

8.) Egyebek
a.) Hévízglörk kőzsóg Önkormányzat I<éDviselő-testületének a Dénzbeli és tcrmószetben
nruitottsz(,ciálisésecYesszeméhe§eondoskodástnYúitóellátásokról§zóló13/2013.(x.18.)sz.
rendelet módosítása
Az előterie§ztó§ írásban meliékelye s ie§,zókön\yhöz.
Bazan Tibor polgárm€ster: Al(i jogszabály alapján rászoruló és megillcti a tűzifa" akkor
erről tudjrtnt dönteni,
Raikó Gábor képvis€lő: Max 3 m3 fátjavaslok.
Lukesné Csábi Ágnes iegvző. A tűzifa támogatásról a 46/2014.(IX.25.) BM- rendelet
rendelkezik. Kötelező jellegge1 írja elő ezt a megfogalmazást, hogy lcgfeljebb 5 m3. Akik
kérhetiki aktív korúak ellátásában részesülők, időskorúak járadékában. ]akásfenntaftási
tánogatásban részesülők, halmozottan hátránvos helyzetű g,"-ermekek.

Bazan Tibor poleárme§ter: Az eLóZő évben nlrm kaptunk enrryi fát,
Ati egyetéí a pénzbeli és lennészetben nyújtott szociális és egyes személycs gondoskodást
nyújtó ellátásokó1 szóló 13/2013.(IXII.18.)sz,rendelet módosításával aZ elóterjesdés szerint.
kézleltartással jelezze,
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A Képviselő-testül€t a jel€nlóvő 7 képviselőból 7 igen §zavazattal egyhangúlag az alábbi
reÍldelet€l alkotjai

Hévízg1 örk Község Önkormán.Y-zat Képvi§elő-testületén€k
11/2014.(XI.06.)sz. rendelete

A pénzbcli és tcrmészetben nyújtott szociális és egye§ §zemél"íes gondo§kodást nyújtó
ellátásoklól §zóló 13/2013.(IXII.18.)sz.rendelet

módo§ítá§áról

Hél)ízg|örk KöZség onkormányzat képl,iselő-testiilete az ,1laplö|yéky 32- cikk (2) bekezdés
faldmint a szociális ígdzgatásról és szocíális ellálúsokról szóló 1993. éyi III. töl,1ékybe
kapott felhatalmazás aldpján a kö\,e!kező lendeleíet dlkoljd-,

1.§.

Á hel,Yi szociális ellátá§okról szóló 13/2013.(XII.18.)sz. önkormányzati rendelet 22.§-n 3Z
alábbiakia módosul:
22.§.(1) A képviseló-testület a 46/2014,(Ix.25,)13M rendeletben a települési önkomán},Zatok
szociáis célú tüZelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészító lámogatás felhasználásáva1 a
reiepülésen szociálisan rászorrrlók részére, a téli 1'űléshez -- telméSzetbeni cllátásként tiizifát
állapít meg (továbbiakban: tűZifa támogalás).
(2)A szociális célú 1úzifára való jogosultságnál előnyt éh,eztlek a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokró1 szóló törvény szerinti:
a,) aktív korúak ellátására
b.) időskorúak j riradékára
c,) adósságkeZelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásla. vag),

d.) tekintet nélkül anrrak természetbeni vagy pénzbeli formában töfiénő nyí|tására
1akásfenntaíási támo gatásra
e.) a g,rermekek védelnréről és a gyánrügyi igMgatásról szóló 1997, évi XxxI. törvénybcn
szabál),ozott halniozottan hátrányos hclyzelíi gyermeket ncvelii család

iogosultak,
l) }iáztaí!ásonkó]lt Legalább 1 mr, legfeljebb 5 m3 tíizit'a biztosításá,a kerülher sor, A
szociá]is túzjlában részesűlő|ő1 e]lenszolgáltatást nen1 kér,
(6.)A túzjfa támogatás iránti kérelmet legkésőbb 2015,februál l 5, 16,00,óráig beérkezócn kcl1

előterjesáeni, A hatfuidó elmu]asztása jogveszló.
(7) A Képviselőtestület a tűzila támogatássa] kapcsoiatos hatáskörcit a polgármestefe
átnházza.

2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. március 3l-én hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséról a jcgyzó a helyben szokásos módon gondoskodik,

Hévízgyórk, 20l4. november 5.

BAzan Tibor sk,
Polgárme§ter

Lukesné C§ábi Agnes sk.
iegyző
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b.) Galga-menti önkormánYzatok Társulásá Tár§ülá§i Tanácsába delegálás
AZ elóterjesztés írásban mellékelve ajegyzőkönyvhöz,
Bazan Tibor Dolgármestcr: - Ismefieti az előteiesztést.-
Ati eg,vetért az alábbiakkal|
,J7étízgark Község Önkorlnányzalának Képyiselőlestiilete tig" dölltólí. hog,, a Galga,nenti
Ükolmányzalak Társulósa Társulási Ta ócsába Ba:an Tibol Pol4funeslell delegáljd,

dkaclól!-aztalása ese!éíl S.a,-ics luíihál|- alpalgánnesrerl,", kézl'eltartással jelezze,

A Képviselő{estület a jeienlévő 7 képvise]őből 7 igen szavazattal, egyhangúlag aZ alábbi

haíálozatot boz7a:
97l2014. (xI.05.) sz. Képvi§elő-testül€ti halározat

Hévízgyörk Község Önkormályzatának Képviseló-testülete úgy döntött, hog"v a Galga nenti
Önkormiinyzatok l'ársulása Trirsrrlási Tanácsába Bazan Tibor polgármestcrt de}egálja,

akadályoztatása esetén szovics Mihály alpolgánnesten.
F€lelős: Bazan Tibor polgánnester

Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Hajdu Tünde ig,ea.

Haláridő: a7onnal

Brzan Tibor Dolgármester: Ha nrás hozzászólás nincs, a részlételt megköszöl]öm, aZ üléSt

bezárom,

.,t,lz"i,í\
Bazan Tibor
Polgármcster


