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Készült: Fiévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő{estületének 2015, mtircius 30-án
]9.00.órakor megtartott rendkívű]i nyílt üléséről a Polgámesterj Hivata] polgáime§teri iroda
helyiségében.

Meghírott-,
SzovicS Mihály alpolgármester
Fercsik Tibor képviseló
Gede i Tibor képvisc]ó
Pintór Sándor kópvisclő
Rajkó 6áborképvise]ő
7abos István képvise]ő
t.ukesné csábj AgDes jegyzó

Jelen vannak: BaZan TiboI poigánnester
Szovics Mihály alpolgármester
Gedei Tibor képviselő
Pintér Sandor képvise]ő
Rajkó Gábor képviselő
Zabos 1stván kópviselő
l u\c,rc C., b' Agre,jegrzo

Bazan Tibor Dolgárm€st€r: Köszöntöm a megielenteket, Megállapitom, hogy az ülós
határozatképes, mivel 7 fóből 5 fő megjelent,
Isme etem a napirendi pontokat|

NaDirendi Dont:

].) Klebelsberg lntéZményfenntafió Központ Aszódi T.titrrerülete - intéZmón)ri átszervczés
Elöadól Bazan I'ibor polgámester

2,) A XX. századi önkónyuralmi lendszerekjlcz köthető közteriiletek átnevczése
Előadó: Bazan Tibor polgámlester

ZÁRT üLÉs:
- KitiintetéSi iigyek tárg}a]ása

A Képviselő-testület a jetenlóvő 5lőből 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a
napirendi pontot.

1.) Klebelsbere IntézménYfenntartó Központ Aszódi Tankcrülctc - intézmónYi
átszerTezós
Az e]őterjesíés írásban meLlékelve ajegyzőkönyvhijz.
Bazan 'I'ibor polgármester: , ismerteti az clőterjesztést,- Van igény zenemúvészeti ág
jüdításfua, A gitárra i2 fó igény van, a hegedúre ]4 fó, Kéfiék tőlúnk. hogy támogassuk ezt,
mint az iskole fcnntartój a,

szoYics Mihíly alDolgárme§ter: ÜdvöZlöm ezt, n1e jó ienne, ha kibővítenék ezt a
lehetőséget ]1lvósokia. klarinét, szaxofon, 1'u\ o]a stb-
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Bazan Tibor Dolgárnrester: Megkérjük az igugatót, hogy mérje lel az igényeket.
Aki egyetért az alábbiakkal: .,

Hétízg.,ark kózség Ónkormányzal képliÁelőlestiileíe a klebelsberg lnlézmé yfeknlLlrló
Kózpont )szódi Tankelilete kérelrnét megtárE?alta és az alábbiak szelínt dóntöll.,
,4z álszenezés célia a nem.eli kó.newlésól sziló 20]]-éyi CXC-ll- 81-§-(7) alapján az
iníé:mltry alapfeladataínak bőyítése, új tanszakok inLlílásd a hé\,ílg)ölki feladaí-eltárósi
helyen (2l92 Hévízryörk, l1,dy E.u-l13.)

] . Zeneműfészeli ág - akkofdikl$ tanszdk indí!úsa
2. Zenemíbészeti ág 1,onós, és tekerő íanszaL

Hétízglórk KöZs!g okkar| .|q)zat Képfiselőlestúleíe ú€!, dajntótí, hog) a kérelmeí
tóno galj a ,"kézteltaúással .j elezze-

A Képviscló-testüiet a jelenlévő 5 képvise]őból 5 igcn szavazattal, egl,hangúlag az alábbi
hatálozatol hozza:

Hévíz!ar,örk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23120l 5.(III.30.) önkormányzati határozatn

Hévízgyörk Község Önkomránlzat Kdpviseló{estülete a Klebelsberg IntéZményfenntartó
Központ Aszódi Tankerülete kére]lnét !negtárgyalta és az alábbiak szerint döntötlI
AZ átszervezés célja a nemzeti köZnevelésről szóló 201l.évi Cxc.tv. 84,§,(7) alapján az
intéznrény alapiiladatainak bóvítésc, új tanszakok indítása a hévízgyörki fe]adat-eliátásj
helyen (2192 Hévízgyörk, Ad_y E,u,143,)

3. Zeneművészeti ág - akkordikus tanszak indítása
4. Zenemíi\,észeti ág vonós- és tekeró lanszak

I{évízgyörk KöZség Önlronnán),Zat KépviSelő-testülete ílgy döntött, hogy a kérelmet
támogatja,

!9!9!6| Bazan Tibor polgámlester
Lukesné Csábi Agnes jcgyzó
Gó]yáné Dudás Edit gazd,vez,
Hajdu Tünde ig.ea,

Határidíí: azonna]

2.') A XX. századi önkénvuralmi rendszerekhez köthető közterületck átncyczósc
AZ e]őterjesztés írásban mellékelve ajegyzőkönyvhöz.
Bazan l'ibor polgármester: , ismerteti az clőterjesztést.- 

^z 
ultöró utca néwáltoztatásával

kapcso]atbm az állrisfoglalás még nem érkezett meg, A másik három utca nevéhez nem
órkezett sokjavaslat.
Raikó Gábor képviselól Dóka Zoltán család.jával í'e]vettók e a kapcsolatot. támogatiák e c7t
a dolgot, hozzájárulDak-e? voiiak nálarr az evangélikus egyházi presbiterek, és felmerült
náluk, hog], ha már itt szolgált. akkor a Templom teret aktrrális 1eme Dóka Zoitán témek
elneveZni,
Gedei Tibor képvis€lő: Engem is megkercstck ezügyben,
Lukesnó Csábi Agnes icgyző: Az észrevételeket Lihirdettük a honlapon, kiküldlük a
szóróIapokat, az evangélikus eg},ház részéről nem kaptunk észrevételt.

- Fercsik Tibot képyiselő megérkezik az, ülésíe, 4 kéDviselő-leslűIel létszőúro 6 főrc
módosaI.
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Bazan Tibor Dolgármester: Fercsik Tibor képviselőt megérkezctt a7 ülésrc, köszöntön, 
^képviselő-testiilet létszáma 6 főre módosult,

Gedei Tibor kéDviselő: 
^zl 

én is így gondolom, hogy ha valakiról e]ncvczünk utcát, a
családját megkérdezzük.
Bazan 'l'ibor polgármester: ,A presbjtéiium nem ]ett negkelesvc, a ]elkésznő lett
megkeresve. hogy írjon a tisztelendó úrról eg,v rövid önéletrajzot. A csa]áddal áZ a helyzet.
hogy Ági meghalt. tisztelendó néni otthonbal van, nem beszámítható, Marika kü]l'öldön van.
Áz egyhriz meg lett keresve. a család nem, \ekem is az a véieményem. hogy a Templom iér-

szerencsésebb Icnne. ha az lenne átneve7re. de az költségbe kerülnc az itt lakó embereknek,
Raikó Gábor kéoviselő: Ha most nem olyan fontos ezt eldönteni. akkor az evangélikus
egyháZ elé lehetne teieszlenj. Kb, 10 ház viur a Templom télen,
Lukesné Csábi Ágnes iegtző: Ha bárkinek lelt volna .javaslata. mjért nem adta írásba? Ha
úgy döntenétek, hogy a Ten1plon] tér más legyen. akkor kellene egy költségvetés, hogy a
lakosság részéről ne kerüljön költségbc.
Raikó Gábor kéDvisclő: Ha a Iakosok és az eg_vlráz azt mondanák, hogy szeretnék, ha az
utca neve cz ]enne, akkor dönthetnénk két hét mú]va is erról,
Gcdei Tibor kéDviselő: En eg},etétck ezzel a dologgal. de a Ságvári E.utcában a E0 '/o

aláírta, hogy Dóka Zoltán utca nel.ct szeretnének.
Bazan Tibor polgármcster: Elmondtam Kókai Istvánnónak, hogy szerencsésebb lett volna,
ha a Templom tér lett volna Dóka Zo]tán tér. de ez nem volt napirenden, A ságváIi Endre utoa
% része aláírta, hogy ezt szeretnék, Március 29-én ]ejárt a határidő,
Lukesné Csábi Ágnes iegyzó: A képviselő-tcstü]etnek van hatásköre ebben dönleni, A
Templom tér ügyében nem káptuDl( megke.esóst-
Fercsik Tibor kéDviselő: A Ságvári Endle utcáná1 mi mondtuk, mi .javasoltuk, hogy akár
lehet eZ is a neve, Határidó: aTempiom télae njncs határidő, aá akármikor mondhatjuk,
Elnevezheü ük a Ságvari Endre utcát másnak, a Templom teret augusiusben is elnevezhetjük.
Bazan Tibor Doleármester: A Kókaiéktó] a megkelesés már itt volt, amikor az oKB
javasolta az utcanevet,
G€dei Tibor képviselől Lelret Dóka Zo]tai utca is, és Dóka Zoltán tér is, Ha a lakók ezt
kérik, akkor 1ehet váltoáatni-
l'ercsik Tibor kélviselő: A Füst S.utcáná] szívesebben 1átnám akár a Pau]ó Lajos nevet is,
A Szent Mártont e] tudom logadni.
Lukesné Csábi Ágnes ieg!,ző: Kókai Istvárné amikor indult képviselőnek. akkor mondta,
hogy szeretné az utcát átnevezni Dóka Zo]tán névrc,
Bazan 'Iibor polgármester: A hagyomán],órző egyesület vezctőjének ]evele konstruktív.
építő jellegű levél volt, alla teszck javaslaloi. hog1, ha egyszer felújítj uk a művelődési háZat,
akkor 1egyen a neve Pauló Lajos \,Iúvelődésl I-1áz,

Raikó Gábor képviselő: Nem lebetnc a Für,sl S,utcát csak Erzsébct utcának nevezni?
G€dei Tibor kóDviselő| A parókia lehetne Szcüt .TóZsef u tca,

Lukesné Csábi Ágnes iee},ző: A helyi rende]et szednt az utca-c]ncvezésekre vonatkozó
e]óterjcsdóst 15 napra ki kcll figgeszteni, értesíteni a ]akosságot, Ha bámilyen más javaslata
van a tcstü]etnek, kezdódik elölről a t5 nap. Szigoíú szabályok lannak aZ utcára, térre, köZre,
stb, A rendelet pontoSan meghatalozza a foge]makat, és a köZterület elnevezésének szabályait,
szovic§ Mihály a|Dolgármester: Javaslom, hogy a |iirst S,utca leg.ven szent Erzsébet utca,
Bazan Tibor polgármester: Ha más hozzászó]ás nincs, aki egyetért az alábbiakka]:
,,Hélízglörk Község onkormilnyzat Képfise!őle,stúlete a 20]1, évi CLXXYIX. Tönént ]3-§
(1) bek. 3.pc)tltj.l, vlamínt l1.§ (1-3) bekezdé,lci alapján, a közterúlelek átnevezéséről az
Lllábbiak szerint döní 2a]5 ápríll"^ ],jei hatá!Ual:

l.) KözterüIet helyraizí s2ám(], légí közterulet nér, ju|Qsoh kóz|erület né|:



Köz lerLil e l helyraj zí száma Régi kajzterü|el élj Jdrasalí közlerüleínéy
l l56/]. ét 15 Fúr9t Sándo| utcLl ,1zenl Erz.rlhe/ ].lí(:a

l5 él 30 Szent MáríOn utcd

9]a SágNólí Endre ulca Dóka zohán utca

2 kr;z átneyezésér(il. csak a M'. Á á ll,,ts{a:fu1.1-:,t ljn Llún! d
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képyiselő-testijlet
,A képyírelő-tesííiIel ,íélhatulmazza Hévízg,örk Község Polgárneslerél 

^ 
Jegyzőjét, az utcák

elnetlezésőlel kapcsoldtos intézkeiések egt!telóre.

Az \llcák átneyezésével kapcsolalos l,nltségeke! a 2a]5- éli tart.lék-kerelb(jl

b iztosítj d.' kézfeltartással.jelezze,

A Képviselő{estúlet a jelenlévő 6 képviselőból 4 igen szavazattal, 2 tartóZkodással az alábbi
hatálozaíot hozza|

Iléyízgyörk I(özség Ónkorrnányzata kéDviseló-testülctének
2,1/2015.(lII.30.) önkormánYzati határozata

I,lóvíZgyörk Község Önkormányzat Képvise]ő-testű]ete a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§

(l) bek. 3.pontja, va]anint 1,1.§ (1-3) bekczdései alapjál. a közterületek átnevezésóről az

a]ábbjak szerint dö t 2015. ápriiis 1-jei lutállyat:

ásfag

erület nóv íi]]ei néltk

2. AZ Uttörő utca és Úttörő köZ áhevezósóró]. csak a MTA állásfoslalása után dönt

képviselő{estület,
.4. képviselő{estüle1 1'eihatalnazza |]évízgyörk KöZség Polgármesterét éS ]egyzójét, aZ utcák

e]nevezésével kapcsolatos intézkedósck meg,éielérc,

Az utcák átnevezésóvcl kaposo]atos kö]tségeket a 20] 5. évi tarla]ók-keretből biáositja.

!9lg!é!: Bazan Tlbor polgármester

Lukesné Csábi Ágnes jegyző

Gótyáné Dudás Edit gazdasági vezetó

Hajdu Tünde ig,ea.

!]g]!ailiqó; fo]yamatos

Lukesné Csábi Ágnes iegYzíi: A Konnán],hivatal megkereste az önkormányzato1, hogy a
köZtadozásmentes adózói adatbáZisba történó lelvételt igazolni ke11 a képviselőknek, Igazolta
ninden képvise]ő, de a képviselőklek testület elé be ke11 mutatni az igazolást. Az igazolás
minden képviselőnek és kúlsős tagnak megvan, bcmutatoJn, oda kell 1igyelni. hogy semmi
taltozás ne legyen, mert az a képviselői tiszt§ég megszűnésével jár, AZ adóhatóság
folyanatosan ellenőrzi ea.
Bazan Tibor Dolgármester: Az utcanév vá]toztatással járó kellemetlen üg]rben a
képviselőktől is. a hivatali dolgozóktó] is segitó készséget várok el.

Lukesné Csábi Agnes iegyzó: Az ünnepek után fog kimenni a lakosság részére tájékoztató,
mit hogyan ke1] il]téZni, Az okmányokar az okmánviroda leküldi hozzálk. a lakosság

2 ] Kö7leíiilel he r11]a, Iégt közterűlet ncv. ]avaso özterület név
KijZterület helyraiZi sZáma Régi köztcrüIetnév Javaso]t köáerületnév

] I 56/1, és 45. Fijrst sándor utca SZent ErzsebeI utcc

15. és 30, sal]ei Imle uica szent Márton utca

930, ságvári En&c utcá Dóka Zoltán utca
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értesítést kap. mikor jöhetnek be érle, A lakcínkártyát itt ibgják átvenni, viszont a forga]mi
engedélyeket és vállalkozói igazo)ványokat személyesen keli irrtézni az okmányirodában,
Gedei Tibor képvis€lő: Legyen olyan nap az okmányirodában is, amikor csak a

hévízgyöIkieket szolgáljak ki,
Raikó Gábor képviselő: Busz is viheti az embeleket megszervezve,
Szovics Mihály alrrolgármester: Számozások: a. b. c, számozások nincsenek, amelyeket

most egyúttal tőrölni lehctne?
Lukesné Csábi Ágnes iegyző| A jegyző hatá§köre, ha házszáfiazást javítani ke11, Ilyen

hibriról én nem tudok, Ha van, kérem a képviselőket, jelezzék,

Raikó Gábor képviselő: Az Úttöró utcában a i-elsó oldalt lehctne rendbe tenni, de nem

akarunk külön válrri,
Bazan Tibor DolgármesterI Ha máS hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülóst
bezáron, ,

-kmf-
,J

,_,4-1^ t ,,/ * /-
Lukcsné Csábi Agnes

jegyző
Bazan Tibor
Polgárm€stel


