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Hévízgyörk Onkormányzat
Polgármesterétő1

MEcHívó
Hévizgyörk Község Ónkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 29-én (kedden) 19.00.
óIlMtartja rendes Képviseló{estiileti ülését, melyre tisztelette1 meghívom,

Helve: Műyelódési Ház
Házasságkötó terem
Hévízgyörk, Kossuth L. u. 19.

NaDirendi Dontok:

1.) Polgármester táj ékoztatój a a két ülés között tönéntekró]

!(3i!§: Tóth Tibor polgármester

2) HévízgyöTk Község Önkormányzatanak 2013.évi költségvetési beszámolója
Előadó: Tóth Tibor polgiimester

3.) 20i3.évi belső ellenőrzéslől tájékoaató
F oadó: l Lkesne csábj Agnesjeg)/o

4-)HévizgyöIk Község Önkormányzat Képviselő-testüietének ..,/2014. (lII.30,) sz.

Iendelete az egycs anyakön},vi események engedél_vezésének szabályairól, va]anint aZ

azokéfi fiZetendó dúak mértékéről
Előadó: Tóth Tibor polgármester

5) Előterjesztés Bag 0186/3.hrsz-ú ingatlan területrészre tett vételi ajánlatról
Előadó: Tóth Tibor polgárrnester

6) 201,1,évi Falunapi program megtárgyalrisa, jóváhagyása

Előadó: Tóth Tibor polgiáJmester

7) Művelődési Ház lfiúsági I(ub használati szabályzata
Elóadó: Tóth Tibor polglímester

8,) HévízgyöIki Sün Balázs Óvoda SZMSZ megtárgyalása
Előadó: Tóth Tibol polgármester

9,) Egyebek

He\ll$ör1,20I4,aprilislJ, ji97lelenel:

Tóth Tibor sk.
polgármester

Lkgrglai: Azaílyag aképvise]ók részére megtekinthetó a b!pi:a!i!li!.hqiizgra!L]!! o]dalon,

Meqhívót kaDiák:
1, Bazan Tibor a]po]gármester
2, Bobái lstván képviselő
3, Fercsik Tibor képviSelő
4. Rajkó Gábor képvise]ó
5, Dr. Sápi Attila képvjse]ó



6. szovics Mihá]y képvi9eló
7, Lukesné csábi Agnesjegyzó
8, GóLyáné Dudás Editgazd,vez,
9, szi]ág!,iné Pápai Anna óvodavezetó
10, Gedei Tiborné nlűveLódéSszervezó
tl, Kusfa Hajnalka isk,ieazgató
12. Kl§tra Milláuné PEB ldg
]3. Bóna Eninné PEB tag
]4. FercsikAdán PEB tag
15. Bahkó Miklósné aKB h8
16. FercsikZ5óL aKB ldg
17, Összefogás HévizgyörkértEgyesüiet
]8, Összefogás a Hévízgyörki ]iúságért Egyesúlet
]9, Összefogás a Nyugdíjasokérr Egyesület
20, HéVízgyörki Asszonykóíus Népmúvészeti Egyesü]et
21, Hévizg}öIki Polgárór Egyesiilet
22, Hévizgyórki Ternészetbarál Egyesület
23, Gondolkodóko]vasóköíe
2,1, Hévizgyörki sportklub
25, Hévíz8yörki NFgdijask]ub Egyesület
26, Góliát Fc
27, Európa szivében Egyesület
28, Galga-mentééIt Egyesület
29, ,.Porszem Közösségi Műhely" Egyesü]et
:0 Pá'.1lá (sa'dd9e8llo S7o gdlal Köá,Alápíl!ár}
3 1 , HévízgyöIki Hagyományórzó Eg_vesület Népdalköre
32, Hévizgyörki Aranyalma Hagyományórzó Együttes
33, Galga l'eIevjzió
34, Pest Megyei Kormányhjvata] Bp, ]052 Városház u,7.



JELENLETI IV
íé§lj!!!!: Héyízgölk Ónkolmányzat KépyiselőlestüIetének 2011- április 29-én megtaltotí f?nd?l
ry,ílt űlésén a Mű.relődésí Hóz Hózassógkötő teren helynégében.
Jelen vannak:

Tóth Tibor polgármester

Bazan Tibor alpolgármester

Bobál István képviseló

Fercsik Tibor képviselő

Rajkó Gábor képviseló

Dr. Sápi Attila képviselő

Szovics Mihály képviselő

Meehíyott:
Lukesné csábi A gnes j e g],ző

Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

szilág,viné Pápai Anna óvodavezető

Gedei Tiborné műve]ődésszervezó

KuStra HajnaIka isk,ig.

Kustra Mihályné PEB tag

Bóna Ervinné PEB tag

Fercsik Ádám PEB tag

Bankó Miklósnó OKts tag

Fercsik Zsolt oKB tag

Összeíagás HéT izg)örkérl Eg)esülel

Ósszefogás a Nyugdíj asokért Eg. esület

Ósszefu gt:c a Hő, ízg,,i;rki ]fr l1\ágéll Eq}.esúle'

Hél,iz g), ótki As s zofi tkólu s Né p műlé sz e t i E g/ e süle í
Hé|kgölk P olgáúrsé 8 Ege siileí

Héyíz gü ki Ter mé s z et b af át E gy e s tile í
G ondo I kodó k o l}.ls óköf e

Hélízgyörki Sporlklub

H6,ízg/ölki Nyugd' a|klub Egyes let

Eulópa Szíyében Eg)es let

G a l 8a- m e nté ért E aE sii l e t

,, P orszen Közósségi Műhel! " Egjesüleí

Galga TV

l1 ,
LL"! !

\

Palánta C s al ád5 e gílő Szalgőlaí Kh,A lapíl,*őry....

Hé|ízg),ölki Hílg, omán}óft ő Eg,yesiilet Népdalköf e

Góliát Fc

4)9z ,j,,z
/.1í// 2a



36

JEGYZŐKÖNYV

Ké§zülti A HévíZgyörki Öntományzat Képviselő-testúletének 2014. április 29-én
19.00.órakor megtaltott rendes nyílt üéséIől a HévíZgyörki Níűvelődési H& Házasságkötó
tercm helyiségében.

Meghí},olt:
], Bazan Tibor alpo]gármester
2, Bobál István kélviseló
3, Fercsik Tibor kdpviseló
4, RajkóGáborképvlselő
5, Dl, sápi Atli]a képvise]ő
6. Szovics Níihály képvise]ó
j. Lukesné Csábi Agnesjegyzó
8, GóIyané Dudás Edjl gazd,vez,
9, Szilág_viné Pápai Anna óYodavezető
l0, Gedei Tiborné múveIódésszerVező
11. Kustra Hajnalka isk.igazgató
12 Kuslra Mihályné PEB lag
I3, Bónd ED,inné PEB lag
l1, F.lcsik Adám PEB lag
15. Bankó ilíiklósné oKB klg
16. FercsikZsalt oKB tag
17, Ósszefogás Hévizgyorkéri EeyeSület
18. ÖsszefogáS a Hévízg}órki I!úSágéí Egyesülei
]9, Ósszefogás a N_vugdíjasokért Egyesület
20, Hévizgyórki Asszonykóru9 NépművéSzeti Egyesü]et

21. HéYízgyórki PolgárórEgyesület
22, Hévízgyórk] Természelbarát Egycsiilet
23. Gondolkodókolvasóköre
24, HévizgyöIki sportklub
:', 1,1e\ l/g) örLiN Jgdja,, Jb,;y*jl€l
26, Góliár Fc
27, Európa Szjvében Egyesúlei
28, oa]ga-menléért Egyesület
29, .,Porszem Közösségi Műhe]y" Eg}esü]et
30. Pa]ánta CSaládsegitó Szo]gálat Közh,A]apitvany
3], HéVizgyörki Hagyományórzó Egye Sűlci Népdalkóre
32, Galga Televizió
33. HéYízgyörk] Aranyalna Hágyonányórzó Eg!üttes
]4. Pesi Megyei Kormányhivatal Bp, l052 Városház u.7,

,Ielen Yannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor alpolgármestel
Bobá1 István képviselő
Fercsik Tibol képviseló
Rajkó Gábor képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
Kustra Hajnalka iskolai gazgató

Gedei Tibomé múv.szervező
Galga Televízió
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Tóth Tibor polgárm€§ter: Köszóntöm a megjelenteket. Nlegállapítom, hog_v az ülés
hatiározatképes. mivel 7 fóből 6 fő megjelcnt, 1 fó jelezte, hogy később érkezik, 1 fó nem
jelezte távolmaradását,
Ismertetem a napirendi po ot:

1.) Polgánnester tájékoztatója a két ülés köZótt iörténtekről
Előadó| Tóü Tibor polgámester

2) HévíZgyörk Község Önkormányzatának 20l3.évi költségvetési beszámolója
Elóadó: Tóth Tibor polgármester

3.) 20J3,évi belsó ellenőrzésről tájékoztátó
l,-loado: l ule,ré Csab' Agresjegrzo

4,)Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviseló-testiiletének .../2014. (Ili.30,) sZ. lendelete
az egyes anyakönF i események engedéJyezésének szabályairól, va]amint az azokéft
fiZetendő díjak méItékérő]
Eiőadó: Tóth Tibor polgármester

5) Előlerjesztés Bag 0186/3,hrsz,ú ingatlan terúletrészle te|t vételi ajánlatlól
Előadó: Tótlr Tibor polgármester

ó) 2014.évi Faiunapi progíam megtárg,va]ása. jóvfiagyása
Elóadó| Tóth Tibor polgámester

7) Múveiódési I]áz Iítúsági KIub használati sz.abáIyzata

ElóqdóiTóth Tibor polgármester

8.) HévízgyöIki Sün Balázs Óvoda SZMSZ megtárgya]ása
Elóadó: Tóth Tibor polgánnester

9.) Egyebek

Javasiom, hogy a 9,)Egyebek c. napirendi pontban tárgyaljuk meg a következőket:
Portörő E G eknan. Néntáncsála

A Képvis€lő-testület a jelenlévő 5 főből 5 igcn sz^!^zattn| egyhangúlag elfogadja a

módosított napiretrdi pontokat.

1.) poteármcster táiékoztatóia a kót üIés közőtt törtóntekrőI
T,itl, Tibor polgár-ester: }Iolnap a té]i köZfoglalkoztatottak munkaideje Ie fog járni, május

12,ig semmiféle állam által finanszíIozott közmunkást nem tudunk alkalnezni, erTe M
irlószakra az önkormányzatunknak saját költségén ke]| alkalmazni közmunkást. A
közmunkások a vasút újtelepen az árkokat kitisztílották, az iskola udvarán új járdár építettek,

Páyfuatok: az öreg iskolának a feiújítása megkezdődött, i00%-os a támogatás, de nekünk

kell megelőlegezni a pénz, ezért valamemyi hitelt kell felvenni. A bankokkal fe]vettük a

kapc§olatoi. A kamerapályázat kiírásra került. beadtuk a pályliatot. AZ l.világháborus

"-lék-ű f"lújítáráru is adtunk be páIyázatot. A tájház feJújítása is sikeres. belogadó

támogatói nyilarkozat van enől. A HévízgyöIk történere c, könyv a nyomdából kikerült. 600

pld{ rendeltűnlr, a lakosok 1000.-Ft-os áron tudják megvásárolni.
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Bazan Tibor alrrolgármester: Pályázatok: a kamerapályiiatra hjánypótlást kaprunk m4 ez
lehet jó hír is. Az I.világhábolús emlékmű felújítása] bizakodásra ad okot. hogy
felfüggesáették. A mi pályázatunl bent van.
Tóth Tibor Dolgármester: Testvérvárosi kapcsolatokra lehet majd páIyarzni. e páIytaat
keretében a falunapi rendezvényeke is 1ehet pályázni.

- Boból Isnán megérkezik az úlésterembe. a képfí|elő-teslület létszáma 6 főre
módostl.

A Képviselő,testület 5 igen szavazattal, 1 taítózkodássa] elfogadja a polgánnester
táj ékoáatój át,

2) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetési beszámolóia
ÁZ előterj€sztés írásban m€llékelYe a jegyzőkőD}"r,höz.-
Gólváné l}udás Edit eazd,vez: - ismeiteti az elóterjesztést.-
Raikó Gábor képviselő, PEB-oKB elnök| A PEB megtfugyalta aZ elóieljesztést, A testület
végrehajtotta azokat a dolgokat, igaz, hogy nagy beruházásokat nem tudfunk felmutatni, de jó
úton haladunk, A következő években lehet rrrár majd fejlesztésekre is biáosítani pénzl.
Tartalékunk 21\íft, A PEB elfogadásrajavasolja,
Bobál István képviselő: A Daköv 19.5Mft milyen felosxásból származik?
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez: A község tedletén lévő közműveket osztották fel és

arányo sították,
Bazan Tibor alpolgám€ster: Van egy 3OMft-os és egy 20Mft-os elnyeft pályázatun*, ezeket
az önkormányzatnak kel1 megfinanszílozni, ezI a pénzt majd visszakapjuk. Az á]]ami

adósságátvá]ialásnak köszönl,ietóen azoknak a dolgozóknak is tudtunl< adni béremelést, akik
nem kaptak állami béreneiést,
Tóth Tibor Dolgármesteri Aki eg_yetéit a 20l3.évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
elfogadásával. kézfelta ással jelezze.

A Képviselő-te§tület a jelenléYő 6 főtől 5 igen szayazattal, 1 tartózkodá§§al az alábhi
rendel€t€t alkotja:

H év ízgy ö r k Kő zs é g Ó n ko rmány aú kép vi s e I ő- t e s t úI eí é n e k
3/2014.(IY.30.)sz. önkormányzali rendelete
az önkormúnyzat 2013. évi zórszdmadósóróI

Hélízgrörk Község Onkorná1ryzat képvíselőjestülete aZ Alaptörún| 32- cikk. (2)

bekezdéiJe. lalamint az óltamháztartásróI szűó 2a1l. éfi CXCV. brNény 9l- § alapján az
önkormánlzat 20] 3. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

] - Áltdlá,tos rcn.Iel kezések

1. § A rendelet hatátya kíle/jed az önkormányz,:trd, |alamint a2 ó/lkolmányzat
kö lt s é 8,- e t é s i s z el. e í rc.

2. Az öhkolt lliftyzat összesífut 2013. é,|i költségyetésének teljesítése

2. § A képlíselő:estillet aZ dkkafmányzat ónkormányzaíi szinten ósszesílelt, teljesített
20] 3. éví



a) kiadási íőösszegét 2a6.86 1 ezer,forintban,
b) be\,éíel i főössze 8éí 237,365 ezer forintban
áIlapíaa neg.

3. §. Az ónkollfián zat ö\szesített 2al3. él,i teliesítetí köhségNelési beyételei kiemelt
előiánlzdtonként:

a) Irányító szefl kólísé?etésébő] krlpoíí támo&atás
b) Ónkormányzat kaltségyeíésí míikődésí támogdtása
c.)onkormány.dt kólts é gveté sí Jblhalmozasi tá ogatósa
d) KöZhata[mi befételek

Igaz gatós i szol gáltatási díj
]parűzésí c|dó, pótlék, bílsóg
Gépj árnííadó
Talajterhe/ési díj

Egléb kózhatalmi beftíelek
e) Működési és íelhalmozásí célú támogatáséltékű be|étel

amelyből
EIjző , yi külI:ig\-?lé,t vi,,zatirulé,
Elkúlónített állami pé zalapból
T ár s a d al om bi Z l a s íl ás p énZ iig)í al apj aib ól
Helyí önkonnónyzattól

fl lntézményi műkddési belételek
g) Felhalmozási célú áífeít pé Zeszköz
h) Tárgyi eszkóz érlékesítés
í) az előző évi műkodési és felhalmozási célú flaladláfiy ófiétele
(ane11, nenl az átvelő kölíséE,-etési arudNárryábóI szárüazik)
j ) kölcsónök, |,í s,lzdté/ülése k
k) előző évi pénzmarad\,ány igé !-beNétele
l) fnanszírozásí betételek
Áz ökkormányzat ósszesített bevételeínek eredeti, módosított előírónyzatát és teljesítését a

2. sZ. melléklet tartalmdzza.

1- § (1) Áz önkormánylat ősszesííeíí 2a]3. éi íelesítet kíemeh kiadási eloirányzoraí a:
aMbbiakban meghatározox tételekből álhak

a) működési köllségyeté§í kiadások:
szeméIyí je [[egű kiadások
muhka ad ó kaí t e rhe l ő j á/ u l é ko k
dolagi j ellegíi kíadások
lámoqalás érlékű működési kiadások
működési célú pén2eszkőz átadás

b) felhalmozásí kólíségvetési kiadások
i4izne,7l i be,uházÁ.l ,

83 eFl
3 2.318 eI't

8.339 eFt
,1.333 eFt

559 eFt

39

-eFt
l26.121 eFt

38 eFt
15,637 eFí

9.252 eFt,

]207 eFí
312 2 eFt
1302 eFl

32 ] eFt
29.65 5eFt

1.685eFt
23eFt

0 eFl
35eFl

22,406 eFt
]0eFt

78_171 e Ft,
20.036 e Ft
8a.628 e Fí

1.170 eFL
2.4]3 eFl

2 597eFl

322.162 eFt

2 736 eFt

[elujítaro1,

;felhalm. célú pénzeszk. átad.áht k^,übe
c) ]inanszírozási kiadás ok

(2) A helyi öfikornákyzat által a lakosság akjLülaío rámogatásal szociólis
lászor t,dg jelegű ellátálai.-

a.) Rószotultságtól Jüggő pénzbeli szociális, gyernenaédelmi ell-:
h-, Ternt':zetben nytjlqII :z-\ . .llij,óA

l39 eFl
28eFt

1a_579eFt
]0 387eFl
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Az önkormahyzat összesíteít kiddásainak ere.lelí, fuódosílott előirányztJtát és íeljesíté,ót a
3. sz_ melléklet tarldlmazza.

(3). Az ónkolmányzar költsé9etési szeryei zárszámadását az a-d, meIléklel tartalmazza.
(1). A kóltségl,etési éybe az ülkormányzatnak nefu folt olyan,íejlesztési célja, ameb)nek

megvalósításóhoz a Magtarorszóg gazdasági stabilításálól szóló 2a I1. éti CXCIV. Tót-vény
(Síabiltási Tf,) 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztelő ügylet megkötése iit !olna
szükségessé.

5- §. Á költségyelés eglenlege 3 ].0a4 eFt.

6,§ (]) Á képyiselőlestúlet az önkolmónyzat 2013- évre összesíteít köűglalkoztatottak
élkírlí teljesített létszóm-előirányzatát az alábbíak szerínt hdgja jóNá:

a) átlagos síatisztikai állonányi létszóm ótlaglélszám _)9íő,
b) az év utolsó napjáníoglalkoztatoít záró létszán 3afő.
(2) A kazfoglalkoztatottak éfes teljesített létszáma 7;fő.

7 § Az Európdi Uniós íón,áshól Jhanszírclatt túmogatással megvalósuló programok,
projektek teljesített beréleleit és kiadásdií, |alanikt az önkormányzaton kívtilí ilyen
praíektekhez történő hozzájálllásokdt az ]. sz. melléklet tdltalficlzzcl.

8. § (]) Az ónkolmák!"zat össze|o t kóltségletésében afel netn hasznáh áIlalános tarttiék
26.765 ezer Ft,

(2) AZ önkormónyzat óssze|o . 2a]3. ét:i gazdálkodás során keletkezett, hdíályos
jogszabályok szer ínt .fetül\)ízsgálí heb)esbített pénzmarad|áry)a. 31-0a5 ezel Ft,ban kerűl
jóváhagyásra, a kóltség,etésí pénzmaradvány 33-4l7 eFt- Áz önkormányzat és az
íntézmények pénznaradvány elszómolását az a,c8. sz. mellékletek tdl,talmlzzák, A
HéyízEr-örki Sün Balózs Oyodd költség,eíési pénzmaradlánya 1- 3]7 eFt, marad az
futéznékynél, amít 2011, év i kólts é gl,eté séne k ll1dkszífazására fe I használhat- A
Polgúrmesíerí Hívclídl helyesbített pénzmarahányd ]-090 eFl, alúi az inléZménynél keri]l
felhasználásra, ,1kitttdldtlan támogalás, lni 3.902 eFt, elyonásra kerül. Az Önkofmányzat
kökségvetési pénzmaradványa 21.1a8 eFt, aniből 13-526 eFt felhasználásra keúlt a 20] 3.

é\,i költsé?eíés berélelei között eredetí előirányzatként, afennmaradó 10-582 eFt
últalános tartalék előiráhyzatát rlól,eli, A Polgármesteri Hivaíaltól ehont 3-902 eFt színték
aZ ö kormányzdt általános tdltalékába keriil,

3. A Polgármesteri IIivilal2013. éri költségyetéséhek teljesítése
9- § Á képríselőlestület a polgálmesteli hilatdl teljesííeít 20l3- é|i
a) kiadás i főössze gét 59.750 ezer íorintbdn,
b) betételi főosszegét óa.839 ezer Jbrintban

állapítja meg. Kiemelt előirányzatonként a b) melléklet taltalmazza d be#lelek és kíadósok
fuaesítés adatdít.

Ia 6 Á Po[sa,ne_,teri Hivatal 2Ol3_ eli
a) átlagos slatisztíL,ai állonányi lélszán-, 9íő
b) az 

^, 
utólsó napián íoglalkozlatoll záró létszám:9 íő

4, Az Önkormányzat saját költségvetéséftek teüesítése

11.§ Az önkormányzat kép|iselő-testülele az ónkofmókyzar sajól, 20]3_ él,i teuesített
költségyetésének

a) kiadási főasszegét 203.538 ezer folinlbarl,



b) beftteli íőósszegét 229,13ó ezer íolintban
áIlapítja meg. Áz ónkofmánlzaí saját, 2013, éyi teljesített kóhséPytési be|ételeit és kiadá-

saít kíemelt előirányzatonl.rjnt az a) melléklet tafidlmdzza-

l2.§ A kep|,iselő-testulet az önko/mányzat sajál, 2013- éyben teljesített létszámát az
alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos sldlisztíkai állomáryi létszám 6íő,
b) az h utolsó kapjáníoglalkoztatott záró lélszám 6 fő.

5. 4 Hévízg,örliSün Batáu Óvoda a 20l3. éyi
k ö lts é g, el és é rc k t e ü es íté s e

13. § Á kópt iselősestűlet az ó\,ada teljesílelt 2013. éví
a) kiadási ;főöss ze gét 53.9a9 ezerforintban,
b) be\,ételí íőösszegét 57.73a ezer Jórintban

állapítja meg-

11. § A kölíségye|ésí slefl 2al3, é\,i teljesített köllséE,*etési beútelet és kiadásaít kiemelt
előiányzatonké t a c) elléklet tartabnazza,

15.§ A képrisetőlestület a Hé\,íZgyötkt Sün Balazs Ó1-oda )a]3- 4ben leljesílelt létszálfiát
az dlábbíak szerint állapítja meg

a) óílagos stalisztikdi állományi létszám 11 fő,
b) az é,l utolsó napján,íöglalkaztatatt záró létszám 15 fő-

6. Egyéb rendelkezések
] 6.Jí a )Áz önkormányzal és köItségve!ésí szeNei mérlegét és yab,-onkimutdtását c]z a,c7,

és a-c9. mellékletek szerint álldpítja meg a képliselőlestúlet.
b)Az önkor ányzdt és köItségvetési szen;ei felhalmozási kiadásai a 6- sz. melléklet

5 ze f í nt ke rül ne k e lfo ga dá s f a
a) Az ónkormánlzat és költség)etési sze^)ei beúteleít ,zakfelddatonkékt az a-c4. sz,

mellékleí mulatja be
b) Áz ö kalmó fzat é5 k)llség,,etési szeryei kíadásai! szdlíeladatonkénr a: u c5. s:.

melléklet mutatja be.
7. Zdró rendelkezések

17. § E rendelet 2014. hó napján lép hatályba,

Hér rzgrdrk. 20l4 apr|'is,)o,
Tóth Tibor sk. Lukesné Csábi Agnes sk.
po gd-lesler jegl zo

3.) 2013.évi belső ellenőrzé§ről táiékoztató
Az €lőterje§zté§ írásban mellékelve a jegyzőkönlvhöz.-
Lukesné Csábi Ágnes: - isnerteti aZ előterjesztést,-
Tóth 'iiioirloleármester: Aki egyetért az alábbiakkal: ..Hévízglörk Kózség Ónkormánlzat
Képúselő-teshilete megíá/gldlta és jóNúhagyja d 2013.évi belső ellenőrzésről szóló
táj ékoztLltót - " , kézlelrAftássa] j elezze,

A Képviselő-testúlet a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egylrangúlag az alábbi
határozatot hozza:
261201,1. flY.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
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Hévízgyörk Község Óntormán},zat Képviseló{esülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2013.évi
belső ellenőrzésről szóló tájékoztatót.

!9!9!!g: Tóth Tibor polgánnester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gólyané Dudás Edit gazd.vez.

!4!,;!$!{: azonnal

4.)Hévízgyörk Köz§ég ÖnkormánYzat Képvi§clő-te§tületének .../2014. (III.30.) §z,
r€ndelet€ az egyes anyakönwi események engedélyezésének szabályairól. valamint az
azokért fizetendő díiák mértékóről
Az előterjesztés írásban mellékelve a jeg]zőkön},ihöz.-
Tóth Tibor Dolgármester: - ismeneti az elóterjesztést,-
Bobál István képviselő: Az idegen helyszin a határainton belúl vagy kívü1 is lehet?
Lukesné Csábi Ágnes iegvző: Az alapeset a házasságkötő terem. ezért nem ke1l fizetni. de ha
házasságkötő termen kí\,ü1 kérik a hrizasulók, az Hévízg,vörk közigugatási terü]etén lehet,
azért 20eFrot ke]l fizebi. A feltételek. követe]mények részletesen szerepelnek a ter"lezetben.
'I'óth Tibor Dolgárme§ter: Aki egyetéft aZ elóterjesztés szerint, az anyakönyvi esenények
engedél,vezésének szabályairól, valamint az azokén fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-
tervezet €lfogadásával, kézfeltartással j elezze.

A Képvi§elő-te§tület a ielenlévő 6 főből 6 igen §zaYazattal egyhangúlag az alábbi
reídelelel alkotjlr:

Hévízgyörk Község onkormán"vzaf
Képviselő-testületének

4/2014, (IY.30.) sz.
RENDELETE

az egy€s anyakön}.vi e§emények engedélyezésének §zabályairól, yalamint az azokért
lrzctendő díjak

mértékéről

Hévízglörk Köuég Ónkotmónyzalá,rak Képriselő,testüIete 
^z 

Alnptör,-ény 32. cik} (1)

b€k€zdé§ a.) és l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljár\,a Magyarország helyi
onkormányzatairól §zóló 2011. óyi clxxxlx. tön,ényl.§.(3) bekezdé§ében
meghatározott íeladrtkőróben és az an"vakönyvi €ljárá§ról szóló 2010, éyi I.Tv. 18. § (1)

bekezdésében kapott felhatalmazá§ alapján a hivatali hclyiségen kívülinalamint a
munkaidőn kíYül történő házas§ágkötés,valamint bejegyzett élettár§i kapc§olat
létesítésének engedélyezésének szabályairól,valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés ,valamint bej€gJ-zett élettár§i kapcsolat létesítése es€tén a
többletszolgáltatás ellentételezés€ként fuetendő díj mértékéről a következőket rendeli
el.;

A t€ndelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya kiterjed Hévizg"vöIk Község Önkományzat (a továbbiakban|
ÓDkoman}zat) illetékességi területén történő háZasságkötésre,

A hivatali helyiségen kívüli, valamint á hivatali munkaidőn kívül történő anyakön},vi
esemény engedélyezésének szabályai
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(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolílani a Munka tön,énykönyvében meghatározott

munkaszüneti napok kivéte]ével 1ehet.

(2) Hivatali hel}iségen kívüli anyakön,vvi esemény engedéiyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett a1l"vakönyvi eseményekre.

A hiYatali helyiség, a háza§ságkötés hel},§zín€
3.§.

(1) A háza§ság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidő kívüli megkötését a
házasságkötés helye szerint illetékes jegyzó a szándék bejelentéséről számított 8 napon be]ül

engedélyezi.
(2) Az anyakön},vlezetó kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek á hivatali

helyiségen kívüli 1ebon),o1itásánál, ha a felek
a.) a taiúk és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személ], jelenlétét

biáosítj ali,
b.) gondoskodnak a házasságkötés méitó keretéről.
c,) goltdoskodnak az anyakönywezetó helyszínre és a hivatali helyiségbe való utuásáról,
d,) gondoskodnak az anyakön),!,vezető őrizetében lévő anvakön},vnek a házasságkötés

hel_vszinére való biáonságos szállítás&ó1 és a hivatali helyiségbe való biáonságos
visszaszállításráró1, valamint az ányakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének

feltéte]eiról és

e.) a hivatali helységen kívüli helyszínen történő lebonyo]ítást lehetetlenné tevó körülmények

bekövetkezte esetére a házasságkötés lebonyolítására a]ka]mas hel}iséget jelölnek meg,

(3) A házasság megkötésének tön,ényben előíI1 módját és az eseményhez méhó körülményeit
akkor is biztosítani koll, ha az hivatali helyiségen kívűl történik.
(4) Az anyakön}.!-vezeíő kjzííóIag akkor működik közre, ha a többletszolgáltatás

e]]entételezéseként megállapított díjat legkésóbb a házasságkötés időpontja előtt 7 nappal

befi zették a polgámlesteri hivatal szánlájára,

Az anyakön},vi események díjazása
1.§

,/1/ Az anvakönywezetó hivatali helyisége: 2l92 Flévízgyörk, Kossuth L,u,124.sZ alatt. míg
anvaköry !-i esemény lebonyolítására küelölt helyjség: 2192 Hévízgyörk, Kossuth L,u,19, sZ,

Múvelődési HáZ HáZasságkötő terem,
(2) Az Önkornányzat hivatali munkaidőben térítéSmentesen biztosítja az anyakön}ai

esemény IebonyolításáhoZ alkalnlas hivatali helyiséget.
(3) Rendkívüli körülmény esetében, kúlönós tekintettel a házasulók valamel_""ikének közeli
halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociáis intéZn]ényben.

továbbá lakáson lebonyolított anyakön},vi eseúény dúmentes.
5.§

(1) Hivataii munl(aidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása térítésmentes,

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen. kívül - egl,éb helyen - történő lebon,volítás

díja: 20.000,- Ft,

Az anyakönyrvezető részére fizeíendő díj mértéke
6.§

(1) A hivatali munkaidón kívül történó anyakönavi esemény lebonyolításában köZrcműködó

anyakönywezetőt választása szerint a köáiszlviselők jogállásáról szóló törvényben

meghatározott szabadidó, vagy eseményenként az illetményalap 15 %-anak megfeleló

összegú megbizási díjban részesülnek, (38.650x15%:bruttó 5,797.-Fl)



a.) egy napon egymást kö!,etó kettő vagy több anyakön}.vi esemény lebonvolításakor
az (1) bekezdésben meghatározott díjazás másfélszerese illeti meg ez
anyakön}nvezetőt.

(2) A hivatali helyiségen kivü] történó anyakön),vi esemény lebonyolításában köZremiiködó
anyakönywezetőt válásztása szelint a köáisavise]ők jogállásáróI szóló tönénvben
meghatiározott szabadidő vag,v esemén,venként aZ illetményalap 15 %-ának megfeieió ósszegú
megbízási díjban részesülnek. (3 8,650x 15%:bruttó 5,797,,Ft)

a.) eg,v napon egymást követő kettő vagy több anyakönyvi esemény lebonyoiításakor
az (1) bekezdésben meghatározott díjazás másfélszerese illeti meg az
anyakön_v\.vezetót,

(3) Az 5.§,(2)bekezdésben foglalt esetben nettó 10.000.-It/aikalom az anyakönyvvezetó
megbízási díja' 

Hatálybalépé§
7.§

(t) Jelen rendelet a kihirdetés napjrán lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
(3) Az 5/2011.(lI.12.)sz. rendeletet hatályon kílül helyezi,

Hévízgyörk. 2014. ápritis 29,

Tóth Tibor sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

5) Előterie§ztés Bae 0186/3.hrsz-ú iígatlan t€rületré§zre tett vételi aiánlatról
Áz elóterjeszté§ írást}an mellékelve a jegyzókönFhöz.-
Tóth Tibor polgármester: - ismerteti az előterjesáést.-
Aki egyetért az alábbiakkal: ,,Hévízglórk Ko-ség Önkormány:at Kepyisclö-lestíilete a NIF
Zrt, (]]31 BudapesL l/úci u. 15.) Bag 0186/3 hrsz-ú,828/10a)a tllaidoní aráhyban, az
Ónkormányzat tula:'donában allló íngallan terüleífészéle tett yéleli ajánlatról szóló
előterjesztést negtárL|alta és az dlábbidk szerínt dóntött.

. A Képliselőlestület a Bag a136/39 hrsz- dlalli 3 m2 telület tulajdonjagáí cl

bentházós kózérdekéle való tekintettel télítésmentese a Magyar Allam
tulajdonába adja azzal a kíkotessel. hog1 Hevízglork Kazsig Önkormányzatál a
toyábbiakban sel milren az üglben|elmerúlő költség em lerheli-

. A képviselő-testuiet ,lblhatalmazza a polgármeslert a sztikséges lépések
megtéleléle a mellékelt filatkozaí, Nalafuikt a tólgúan keletkező tol,ábbi
dokumentumok aláírására, ", kézí€l ldl tással j e lezze.

A Képviseló,testület a.jelenlévó 6 képviselőből 6 igen szavazatta]. egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
2712014. űv.29,) §z. Képviselő-testületi hntározat
Hévízgyörk Község Óntormányzat Képviseló{estülete a \IF Zrt. (1134 Budapesl, váci u,

45,) Bag 0i86/3 hrsz-ú, 828/10000 tulajdoni arányban. az Önlományzat tulajdonában álió
ingatlan terü]etrészére tett vételi ajánlatró1 szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak
s7erjnt dőntótt:

. A Képviselő-testület a Bag 0186/39 hlsz, alatti 8 m2 terület tulajdonjogát a
beruhazás közérdekére való tekintettel térítésmentesen a Magyar Allam
tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy HevlzgyöIk Kdzseg Ónkomán)zatát a
továbbiakban semmilyen az ügyben felmerülő költség nem terheli.



. A Képviseló-tesület felhatalmazza
megtételére a mellékelt nyilatkozat.
dokumentunrok aIáírására.

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu Tünde ig-ea,

Határidó: azonnal

l5

a polgármestert a szükséges lépések
valamint a tárgyban keietkező további

6) 2014.óyi FalunaDi Droeram meetárgvalása, ióváhaqr,ása
Az elóterjesztés írásban mellékelve a jeg"vzőköny.v,höz.-
Tóth Tibor Dolgármester: - ismeneti az előte{esztést.-
Raikó Gábor képvise!ő. PEB-oKB elnök: Az oKB megtaította ülését, elhangzott, hogy van
lehetőség pályázatra. Evekig a fiataloknak nem naglon volt vendégmúvész, most felnreíiilt
az, hogy Dobrády Akost szívesen látnák a fiatalok. a másfél órás koncert élvezetesebb lenne,
mint egy félórás fé] playback, most ezévben bál nem lesz-
Tóth Tibor polgármester: Egy kérés éIkezett, augusztus l9-én a koronamásolatot a bagiak
elhoznlík HévíZgyörke, mi fogadnánt az öregtemplomban,
Raikó Gábor képvis€ló, PEB-oKB elnök: Ezzel bóviilne a 20-ai programunk, de Pestről
hozzák a koronamásolatot kísérettel. az öregtemplomban 1enrre kiállítva, ökumenikus
istentis7telet lenne ] 9-én.
Fercsik Tibor képviselő: Én azr mondtam az oKB ülésen, hog"v a költséget sokaliom, nem
tudom ellbgadni. ÖrtilOk, lrogy a fiatalok meg lettek kérdezve, jó rendezvény lenne. de
amennyibe ez keúlne, nem biztos, hogy megengedhetjük magunknak. Ez az egy koncert több
mint egymillió Ft-ba kerülne, mivel hangosítás i§ ke]l. Az augusaus 20-i rendezr,ény
költségvetésére nem tudom elfogadni a 3,2 Mft,ot.
Bobál I§tván képviselő: A korábbi években 1,5Mft volt a falunapi rendezvény költsége, ez
most megduplázódik, Pályázat nélkül így rnegduplázni. én ezt nem tattom jónak, és nem
támogatom.
Bazan Tibor alDolgárme§ter: Egyetéfiek azokkal is, akik azt mondják, hogy sok, én is
sokallom, l]a azt néz7,ük, hogy a fiatalok lészére az elnrúlt 7,8 évben nemigen volt
rendezvény, lehet. hogy szerencsésebb leme vrlmi, de ez ol1,an helyzet, hogy ha sikerül
ny,erni a pályázaton, mindenki szívesebberr feltenné a kezét. Azt kell eldönteni, érnek e ennyit
a fiatalok vagy nem. El keli dönteni, legyen,e egyszer ilyen élőkoncert, én is sokallom az árat.

Fercsik Tibor képviselő| Senti nem vitatja, hogy émek,e ennyit a fiatalok, én azt Vitato1n.

ér-e ennyi! a tnásfél óra, Ebből a pénzbőI a 1iataloknak számos programot lehetne biztosítani,
Az önkományzatnak fe]adat,e több mint 1MFt-ért koncertet lendezli.
Bazan Tibor alpolgármesteri páyázatok: néha azért kaptam bírálatot. mert nyelt, néha
Mért, meft nem nyeft. Ami tőlen telik, elkövetek aZ érdekébe. hog], nyenes pájyázat legyen
Hévízgyörkön, Egyetértek, kicsit én is sokallom az fuaL
Fercsik Tibor kéDvis€lő: A pályázatban nem biztos, hogy mindent el lehet számolni.
Bazan Tibor alpoleármester: Ha csak a koncert eg1, részét tudnánk erle fordítani, akkor
mindenképp érdemes lenne megrendelni a koncertet,
Tóth Tibor DolqármesterI Két pályáZatíIóva] is beszéltem, Megerősítették, hogy koncertre
és még sátorra is lehet elszímolni, EttőI figgetlenül, ebbe a konce be bele keli vágnunk, ezt a
korosztáyt is ki kell szoigálnunt. Van fedezetúnk rá.
Raikó Gábor kéDviselő, PEB-OKB elnök: A 3,2Mfíba sok minden benne van, étkezés,
vendéglátáS, ruhakölcsönzés, sátor bérlése, stb. Most tételesen lefi leírva.
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Fercsik Tibor kóDviselő: Nem a programmal van bajom. Tavai"v 2.4eFt-ot szántunl( összes
civi1 szen,ezet éves rendezvényeire, múködésére, ezt most egy
e'kölljil, l o\"bbr" sem tudom e1logadni,
Tóth Tibor Dolgármester: Ebben az összegben benrre van. hogy

nap alatt azt az összeget

a másik koro§ztálynak is
egész napos plogÉmok lesznek. operett, stb,
Aki egyetért az alábbiakkal. ,, Hévízgl,örk Község Önkormin)zat Képviseló-testülete
megtárg,valta és jóváhagyja a 201'l.évi Falunapi programróI szóló előterjesztést. A Falunap
nregrendezéséhez 3,200,000,-Ft a 2014. évi költségvetésben bizlosítja az alábbiak szerint:

- A 2014. évi költségvetésben 1.500eFt beten,ezésre került, az 1,700eFt-ot a 201,1,évi
tartalékkeret terhére biáosítja a képviseló-testület.

- A képviseló-testiilet felhatalmazza a polgámestert, hog_v a falunapi rendezvényre és a
testvén,árosi kapcsolatok szeí,ezéséIe nyújtson be pályázatot, Amennyiben a pályázat
eredményes lesz. akkor a tafla]ékkeretet csak a szükséges mértékben lehet
felhasználni. ", kézle ltartássa] j elezze,

A Képviseló-testület ajelenlévő 6 képl,iselőből 4 igen szavMattal, 2 nem szavazatta] az alábbi
határozatot hozzaI
28/2014. (Iv.29.) sz. Képvi§elő-te§tületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő teslúlete megtárgyalta és jóváhag,vja a 201,1.évi
Falunapi prograntól szóló eiőterjesztést. A Fa]unap megrendezéséhez 3.200,000.-Ft a 2014,
évi költségvetésben biáosítja aZ alábbiak szerint:

- A 2011. évi költségvetésben 1,500eFt betervezésre került. aZ 1,700eFt-ot a 2014,évi
tartalékkeret terhére biztosítj a a képviselő-testület,

- A képviselő-testü]et felhata]mazza a polgármestefl, hogy a iálunapi rendezvényre és a
testvénárosi kapc§olatok szervezésére n}ujtson be páyázatot, Amennyiben a pályázat
eredményes lesz, akkor a tartaiékkeretet csak a sztikséges néItékben lehet
felhasznáni,

Felelő§: Tóth Tibor polgáIrnester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné DL]dás Edit gúd,vez.
Gedei Tibomé múv,szen,.

u3]!i!!i4íi: azonnal

7) Múvelődési IIáz Ifiúsági Klub használaíi §zabálYzata
Az elóterjesztés írá§ban m€llékelve á jegyzőkön}Thöz.-
Tóth Tibor Poleármester: Költöttiink rá, hogy ebbe a klubba legyenek eszközök, ezt most
tartalommal, programmal ke11 megtölteni, AZ oKB tárgyalta ezi. En azt javaslom, hogy egy
fó közfoglalkoztatottal oldjuk meg a fiataloknak a felnőtt feiügyeletét. A múvelődési házban
lévó közmunkás délelőtt a kultúrban lesz, délután ő felügyeli a íratalokat, Azt gondolom,
hogy 5OeFt-ért ne vegyünk íbl senlit, hanem oldjuk meg így.
Fercsik Tibor képviselő: Egy közmunkás egy héten keresztiii nem tudja ellátni ezt a
feladatot, ene min.két ember szükséges, de az merült fel, hogy en,e viszcnt nincs kapacitás,
Bobál István képviselő: Ö.tlOk, hogy a fiatalok fel lettek karolva, de négy évig miéIt nem
jutott eszébe valakinek. hogy a fiataloknak a múvelódési házban a helyük,
Bazan Tibor alDolgárme§ter: Két ülésse1 ezelőtt mondtam. hogy kezdiünk el a fiata1olika1
foglalkozni. ha ea Bobál István 3 éwe1 ezelőtt nondja, akkor 1ehet, hogy 3 éWel ezelőtt ez
megtörtént volna, ÖrüIök arulak, hogy most történt előrelépés.
Bobál Istr,án képviselő: Az előző ciklusban megmutattuk, hogy a fiataloknak pályázatot
lehet nygmi, 1ehet klubot építeni, művelődési házba be kell óket engedni- Voltak problémák,
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lesznek is, eZ kezelhető. Ti 2010-ben kizavartatok mindenkit a kultúrházból, a helyiséget
szétszedtérek, amit mi elértünt, azt ti 2010-ben szétz(Jztátok, A íiatalokkal mindig kell
foglalkoz.ni. Óriilök ennek a klubnak, ha a pál,vázatot megn,veri az önkormányzat, akkor az
elnvert páIyázat értékéberr csinlíljunk rendezvéní a fiataloknak.
Tóth Tibor oolgármester: A vádaskodást visszautastlom. ÖHIE-s lezettjt tettél oda a
művelődési házba. a fiatalok összetöí.ék a berendezést, el]opták a te]evíZiót, ,4 tesrület abban
a helyiségben visszalíllította a kön}Márat, mert nem volt igény erre,
Raikó Gábor képviselő| Ez a testiilet 2010-ben örökölt egy i!úsági klubot, ami miiködött 1-

2 hónapig, nlána zá.va tartott 1 éven keresztül, Fe]merüLt. hog) ha az ÖHIE hévízgyörki
ifiúsági szervezet kapott a samsungtól egy tv-t, ú$] gondoltuk. hogy ha már létrehoáunk egy
iijúsági helyiséget. akkor megké!ük az ÖHtl-t, hogy ajánija fel a fiatalok részére aá a tv-t,
de kiderült, hogy az ÖHIE emberei eladták a tv-t.
Bobál I§fván képYi§elő: A művelődési házba, abba a helyiségbe volt bezárva a tv.
Raikó Gábor képvi§elő: 2010-tő1 a kömyező lakók kérésére hadakoztunk a büfé
üzemeltetőjével. hogy ilyen köúlmények köZött ne LtemeltesSe a biifét. A múvelődési házban
felszámoltuk a bülét. nyugalom 1ett a könryéken, Felmerült Bobál úr részéról, hogy, a
fiataiok.,, A múvelődési ház vezetójével karöltle berendeztünk egy hcl,viséget, hogy a
fiatalok tudjanak hová bemenni kultwáltan szórakozni, és most eljutunk oda, hogy már ez is
baj lesz. Ha nincs meg az ÖHlE tv, akkol a testűlet szavazzon meg egy oda egy tv-vásárlást,
Italautomata lesz, ami csak,üditőt fog kiadni, Dolgoztunl azén, hogy a fiatalok 1egyenek ott,
Bobál Istr án képviselő: En voltam az, aki a felvetés t]tán bementem és gíatuláItam aZ ott
]évőknek, Senki nem mondja. hogy ez baj. A 1iataloknak a művelődési házban a hell-iik.
Raikó Gábor képviselől Javaslom, hogy tegyünk próbaidót. pl. 3 hónapot, meglátjuk, hog,v a
köZmunkás á]tal felügye]t klub működik-e,
Tóth Tibor polgármester: - ismerteti az előterjesáést,-
Aki egyetért az alábbiakkal.,,Hétt:glörk Koz:ég Ónkarnány:ol KtPliselő-leslülete
fiegíárg)alta és jól,áhagja a Mííyelődési Ház líjúsógí K[ub ha,znál(rti szabúlyzatót.",
kézfeltartással j elezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
hatálozaíot hozza:
2912014. (Iv.29.) §z. Képvi§elő-testületi határozat
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalra és jóvahagyja a
Művelődési Ház 11]ú§ági Klub használati szabáIyzatát, ámely a Közösségi Színtér Szabályzat
5.sz. függelékét képezi,

. 7.pon! módosítása: Az i!úsági klubbarr alkoho1 fogyasáása ti]osI

. Az iiúsági klub nyitvatartása alatt sziikség van afia, hogy legyen egy felnótt
felügyelet, ezt a képviseló{estület egy fő közfoglalkoztatott alkalmazásával biztositja
3 hónap próbaidőre, 2014, május 1-jétől2014, július 31-ig

. A Képviselő-testiilet úgy döntött, hogy a 2014.évi költségvetésbő1 100elt,ot biztosít
1 db televíZió beszerzésére,

!9!9!@: Tóth Tibor polgármestcr
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.
Gedei Tibomé múv,szerv,

!i!!!!idé| azonna1

8.) Hévízgvörki sün Balázs Óvoda sZMsZ megtárgvalá§a
Az előterjesztés írásbáD mellékelve a j€g}zőkönyvhöz.-
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Lukesné C§ábi Agne§ iegvző: - ismerteti az elóterjesztést.-
Tóth Tibor rrolgármester: Aki egyetért az alábbiakkal. ,,Héyízg,örk Kózség Onkormányzat
Képliselő-testiilete megtáry!*alta és elfogldja a Hé|ízg,ólki Sün BaIázs ovoda Szeryezeti és
Miködési Szabályzatánlk 3.számli nellékletét, melynek címe: ,,1 belső ellenőrzés
szabályozása"_,
A Slin Balázs oloda SZMSZ 3-sz. melléklete a határozdt mellékletét képezi-", kézfel,aftással
jelezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazatta1, egyhangúlag az alábbi
hatáIozatot hozza:
30/2014. íIV.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hévízgyörk Község ÓDkorm]ínyzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Hévízgyörki Sün Balázs Ovoda Szenezeti és Működési Szabál}zatának 3,számú mellékletét,
mel}nek címe: ,,A belső ellenőrzés szabályozása".
A Siin Balázs Óvoda SZMSZ 3.sz. mellék]ete a határozat mellékletét képezi,
Előadó: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Szilágyiné Pápai Ánra ó\,odavezető

Határidő: azonnal,

szilá§,iné PáDai Anna óvodal,ezető: Tájékoztatom a testületet, hogy év elején volt egy
lehetőség, hogy pályáZhalunk önkéntes lnunliára, feltételc volt, hog), melyik a legót]etesebb
intézmény, aki benutatja aZ óvodá.ját. A pál,vázatunkat elfogadták. május 16-án fognak jönni
dolgozni, óvoda előkenjének átalakítása négy ágyással. négy évszaka osztva, Járólapokkal
lesz kirakva. kerítés 1e lesz festve, elkél}iinket újból lapozzák, Kb,50 lő jön. a mi feladatunk a
vendéglátás.

9.) Egyebek
- Takart fesztivál, Portörő Emlékmúsor. GYerm€knap, NéDtáncgála rendezé§e
Tóth Tibor polgármester: Az oKB ülésen volt szó erról a nagy rendezvényról, Azeiőtt
minden évben kiadásra került a Portörő díj, a Muharay Együttes vezetójével konzultá]tunk,
kérte. hogy javasoljak valakit, mivel most hévízg},örki csopofinak adnák a díjat, én a
Nl.ugdíj asklub Népdalkörét j avasoltanr.
Raikó Gábor oKB elnök. kéDviselő| Felvetódött Szovics Mihály képviseló és Bazan Tibor
alpolgármester részéről, hosy rendez}retrrenk 'I akan fesairált. Ö:szeVonva a Portörő
emlékműsorlal. a gyerekllappal és a néptáncgálával, Kezdódne az iskola néptáncgálával,
utána a Portöró emlékmúsor, arnelyen fellép a Muharay együttes, a gödöllői csopon, és a
hévízgyörki hagyományórző csopolt, ezután kezdódne a gyermeknapi plogran], eza]att a
c§apatok főznék a takartot. Este a Muharay együttes biztosítaná a zenét a táncházhoz.
szeretnénk, ha az önkormánvzat 50oeFt,os keretet biztositani a rendezvényre. Sátor bérlése ls
felmerült a gyermekek részére.
Bobál István képviselő: Az ÖHE biztosítja a sátoít a leidezvénlTe. Támogatom a músorokat,
de a takart fesztivál kilóg ezekból, szerintem ezt önállóan kellene megcsinálni valamikor.
Raikó Gábor képviselő| Azért is keúlt erre az időpontra, mert már nagyon z§úlolt a proglam
ezévben, Nehéz lenrre más időpontot találni,
Bobál István képviselő: Falunaphoz iobban illik a takart fesztivá1,
Tóth Tíbor polgármester: A takalt egy györki hagyományos éte1, ezekkel a plogramokkal
tökéletesen össze van kötve a takart fesztivál.
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szovics Mihálv kéDvi§elő: AZ intézménFezetóvel megbeszéltük, hogy beleillik a takan
fesztivá ezekbe a programokba, a takaft népi íz, a hagyornánnyal, folklónal, táncházzal
összeillik,
Tóth Tibor polgármester: Ald egyetért az alábbiakkal. ,.A KéPyi|előaestület .úg) dónlöll,
hogy 2011. május 31-én az alábbi rekde^)ékyeket szerlezi meg a Petől Sákdor Alt- ]skolhal,
d Sün BalúZs o|od^,al és a M{lNelődési HáZzal közósen.

- Gyermeblap, (közben kézmíives foglalkozás)
- Néptáncgála,
- Portt)rő Emlékműsor,
- [a4.1rt-les:t iúl

A rende*ények helyszíne.- Héyízgólki Petől Sándor Altalános Iskola
A KéPiselőlestület a /erldez|ékyek megtlrtásárLl ósszesek 5aa.O0a.-Ft-ot bíztosít a 20l4.éyi
tartalékkel e t tef héf e. ", kézleltartással j elezze,

A Képviselő-testiilet a jelenlévő 6 képvisetőből 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
31/2014. (Iv.29.'l §z. Képviselő-tc§tületi határozat
A Képviselő{estület úgy döntött, hogy 2014. nájus 31 én aZ alábbi relldezvényeket szervezi
meg a Petőf'i Sándor Alt.Iskotával, a siin Balázs ovodával és a Múvelódési llázzal közösen:

- C,vemeknap, (közben kézműves foglalkozás)
- Néptáncgála,
- Portöró Emlékműsor.
- Takart-fesztivál

A lende,,venyek hely57ine: He\ i/g) ör\i Pelofi 5álloor AlLrlano5 l§\ola
A Képviselő-lestület a rendezvények megtartására összesen 500,000,,It-ot biztosít a 2014,évi
taltalékkeret terhére,

!9!9!O'§: Tóth Tibor polgánnester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
Gedei Tibomé múv.szerv,
Kustn Hajnalka isk.ig,
Szilágyiné Pápai Anna óvodavezetó

E4![idé; azonnal

Tóth Tibor polgármestef| Ha ínás hazzá;zóIás nincs, a részvételi megköszönöm, az ülést
beZárom.

/),' t ,Ott!1,l
Tóth Tibor
Polgármester

Lukesné Csábi Agnes
jegyző


