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Hóvízgyörk Önkormányzat
PolgármeStefétől

ltrcrrívó
Hévizgyótk Község Önkományzat Képviselő-tesülete 2014. szeptémber 30-án (kedden)

19.00.órako r tartj a rendes Képvi5elő-testii]eti ülését, mel}Te tiszte]ettel meghivom.

HeIve: Művelődési Ház
Háza§§ágkötő terem
Ilévízg,"-örk, Kossuth L. u. 19.

Napirendi pontokI

l,) Polgamlester beszámo]ó.ja a két ülés között töténtekót

2,) Hévizgyörk Köz§ég Önkornányzálának 2014. L féIévi előirányzat nódosítáSok (minöSitett többsés 4

igen)

!]ó_e_dó- Tólh Tibor polgá]mcster

3) Héviz_g),ötk Kózség Önkormányzatának 20]].évi költségveléséDek L iélévi 1e]jesítóse (határozai, egyszeni

többSég)
Elóadó: Tóü Tibor polgármester

4,) 2015,évj Bursa Hungarica öSáöndij megál]apitása, csatlakozáSi nyi]atkozat e]fogadása (halározat,

eg} szeni többség)
Elóadó:Tóth Tibor polgánn ester

5,) Elóterjeslés gépi 1ij]dmunkák elvégzéséról. iskoLa tetóSzerkezeténekjavitásáróL, tehergépkoi ii
vásár]áSaróL éS isko]a épületének tetó9zerkezet, csatomajavitáSfuól, felújíráSálól (halározat, egys?enl

tóbbség)

uóqdq Tóth Tibor po]gánnester

6,) HéVjzgyörk Község Önkormányzar Képviseló-testüietének ,,,,.,/201,1, (,, "")sZ, rendelete akö7Terü]etek

elneYczéséről. azokjelöléséról és a házszámozá§ rendjérő] (ninósitelt többség,1 igen)

E]!!@ Tót| Tibor polgámrester

7,) a, ) Hévizgyörk KöZSég Ólkomlán} zata , . , /20 ] 4.(. , , ) Kt. sz, határozata a tlévizgyörk KözSég
'Ielepülésszerkezeti telvének n1ódositásáról(egy§zef ü 1óbbSég)

b. r Úer rzetork Kozsee Önkorman\zat KépVis€]ó-t€stületének ,,,.20l4,(, ")sz, rendelere a Hévízgyörk

lruz,eq He]) l spitesi izabah zitaíol \zólo 10/200l,(X,j0,)sz, rende]er módositásáró] (minósjtett többség

4 jgen)

Elóadó] Tóth Tibor polgálmester

8 ,) Eg}ebek

zÁnr ürÉs,
l ,] KiLünleLe., üg} ek targ} ala.a l Pe.l \4ep\ L Kö.Z8'\a_.!e,e l

L löddo: l olh í ibor polgarme.ler Ó" ' \
Hévízgyörk, 20 ],1, szeptembet 25,

Tóth Tibor sk.
Polgármester

'1er.ldg}:d.í: 
Az anyag a képviselók részére nregtekinthető a htD i,ladm in, hevjzgplLh! o]dalon,



Meghívót kaDiák:

Bazan Tibor a]polsánnesrer
Bobá] lstlán képvise]ó
Fercsik Tibor képvise]ó
Rajkó Gábor képviseló
Dr, Sápi Altila képviseló
s20Yjcs Vihály képviselő
Lukesné csábi Aqnes jeqyző
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JELENLETI IV

l óth Tibor polgármester

Bazan Tibor a]po]gármester

Bobál Isiván képviseló

Fercsik Tibor képviselő

Rajkó Gábor képviselő

Dr, Sápi Atiila képviseló

Szovics Mihály képviseló

Meghívott:
LukesDé Csábi Agnes j eg}-ző

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

Szilág],iné Pápai Anna óvodavezető

cedei Tiborné múvelódésszervező

Kustra HajnaIka isk,ig,

Kustra Mihályné PEB tag

Bóna En innó PEB tag

Fercsik Ádám PEB tag

Bankó Miklósné OKB tag

IeIc§ik Zsolt oKB tag

Óssze/ogós Hévízgörkéfl Eg)esület
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Eul ó p a Sz íy é b e n E g, e,, űI et

G al garnenté ér t E g, e sii l e l
,,Pofszem Köza)sségi Műhely" Eg|esiilet

Galga TV

Pdlánta Csalódsegílő Szolgálaí Kh.AlaPíNóny.,..

Hé|bgyöíki Haglonán!őrző Eges,iilet Népdalköfe,.. ... ... .., ... ..........,..
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Készülti A HévíZg.vörki Ö <orlnányzar Képvise]ó testűietének 2014. szeptember 30-án
19.00.órakor megtartott leides nyílt ülésérő1 a Hér,ízg}örki },Iűl,elődési HáZ házasságkötó
teIem helyiségében.

Me2hírott:
Bazan Tibor a]polgárnesler
tsobál István képvisclő
fercsik libol kép!i§eló
Rajkó Gáborképvjselő
Dr, Sápi Afii]a képvisc]ó
Szovics MihályképVise]ó
Lukesné csábi Agnes jeg),zó
Gólyáné DudáS Edit gá7d,!cz,
Szilágyiné Pápai 

^nna 
óvodavezelő

Gedc j Tjbomé mú!e]ődéss7ervező
Kusn! Hajnalka i!k,igazgaló
Kustl:r Nf]hál)nó PEB rag
Bóna ENnrné l'Fi] lag
Felcsik ÁdáIn rLjB 1ag

Bankó \,1iklóSné oKt] tag
Fercsik ZSo]t oKB tag
ÖssZefogás ]]éVízgyörkért E§,esii]ei
Összcfogás a Tlé\,ízgyöIki ]!úságért Egyesii]ct
Öss,clbgás a NyugdijaSokéÉ ]]gyesiilet
Hé!izgyork j A§szonykórus 

^"é!műVész€ti 
Egye§ülel

Héviz§ö|ki 1'olgárór Ig},esüle1
t]évizgrörki Tennészelbarát EgyeSii]et
Gondolkodók olvasókin e

HéviZgyörki Sponkhrb
Hévízgyö.ki Nyugd ij ask lub Lgyesüle1
CóI]át Fc
Eulóp3 szjvóben IgyeSület
Galga nlen!ééÉ Lgyesület
..Porszenr KóZósségi MüheL}" EgyeSület
Iatánta Családscgitő SzoLgá]at KóZh,A]apítvány
I 1évizgyörki Hagyonrányőrző Ég}c§iilel Né!da]köre
I Iévizgyörki Aranyahna I lag},omán}őrzó Együllcs
GaLga Televízió
Pest Melyei Korrnán},hivalal Bp. ]05] VarosháZ u 7,

Jelen vannak: 'I'óth Tibor polgármester
Bazan Tibor alpolgármester
Bobái Jstván képviseLó
|li,-sik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képvjseló
Szovics Mihály képviseló
l u],c,rte Csáo, Agrísjei_i,/o

íólh Tibor nolgárme§ter; Kö./JI lön] -
},atáro7"|ké.ec_ ,ni\lpl 7 fóbő1 6 ió megjelent, 1

megjelentek9t, Megá]lapítom. hog"v aZ ülés
nem jelent meg,



ismerietem a napilendi pontokat:

1,) Polgámestel beszanolója a két ülés között töfiéntekó1

2,) Hévízgyölk Közsóg Önto1man"\,Zatának 20t,t, l. fóiévi elóirán.vzat-módosítások
(minősített többség 4 igen)

ELőadó: T&h Tibor polgármester

,]) Hévizgyörk Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének I. fé]évi teljesítése
(halá,oZat, egyszeni többség)

Előadó: Tóth Tibor polgánnester

'l,) 2015,ér,i Bursa Hurrgarica ösáöndíj negállapítása, csatlakozási n,vilatkozat elfogadása
(határozat. eg,vsZerű többség)

-Llőadól Tóth Tibor polgánrrcster

5.) lilótcrjcsztés gépi ftildrrrunkák eli,égzésérij], isko]a tetósZcrk c7ctén ek j avításáró1.

teh§rgépkocsi vásár]ásárói és iskola épülctének teiőszclkc7ct, csatornaia\ílásáról,
fclíritásáró] (határozat, eg,vszerű többség)

]-]lóacló: Tóth Tibol polgánnester

6,) I{évízgl,örk Község Önkormánlzat Képviseló testületének ,,,,,,12014, (..,.,,)sz, rendelete
a kijzteliiletek elncvczéséró1. azokjelöléséről és a hiszánozás rendjéró1 (minősített

tijbbség 4 igen)
Elóadó: Tóú Tibor po]gármestel

7.) a,) Tlér,ízgyörk í,özsóg Ölkotmánl,zata ..,/2014,(,,,) Kt,sZ. határozata a HévíZgyörk
Község Településszerkezeti tervének n]ódosításáról(eg,vszcríí tijbbség)

b,) HévíZl]yöl,k KöZség Önkormányzat Képviseló tcstüLetének ,,.,/2014,(,,.)sZ, rendele|e a

Hévízg,vörk Község Helyi Építési Szabál,vzatáról szóló 10/200l,(X.3 0,)sz, rendelet

n1ódosításáió1 (minősített többség 4 igen)

Ebglq Tóth Tibol polgármester

8 ,) }lg_vebek

ZÁRT üLÉs:
1,) KitüútetéSi ügrek tárgyalása (Pest Meg,ve Közgl,úlése)
Előadó; lóth Tibor polgárme§tel

Tóth Tibor polgármesterI Javaslon a napileidekben az a]ábbi módosításokatI

8,) Hévízgyörk Község Örrkormányzatának 2014- é\,i szociális célú tüzelőanyag igén}lése

Llódq Tóth Tibol polgármester

9,) -Egyebck

A Képvi§€lő-lcstüleí a jelenléYő 6 főből 6 igen szavazattal eg.r,hangúlag clfogadja a

módosított napirendi pontokat.
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t-r polpárme.rer ráiékortatóia a kél ülés közölt lürlénteLrö|
Tóth Tibor Dolgármester: A testület rendki!üli ülést tafiott. A 1egnag,vobb megmozdulásü]](
a t'alunap volt, a programok a legtöbb ember gondolatával negeg.vező voh, jó véleményeker
hallottam a falunapról, A polgármesteri hivata1 épülete kívülrő1 nregú|ult. AZ épület mögött
volt cgy ópületrész, ezt áta]akítottuk, és új irattfuat hoztunk létrc. A 3 köZépület előll ajárdát
is felújítottuk, új viacolor burkolattal láttuk el, Ezeknek a munkáknak a nagy részét a
közmunkásokkal végeztettük el. A köZmunkások most a laYatalozó felújításán dolgoznak.
Építettünt egy utat a páZsitla vezető úton. Elvégeztiik a fó r,ízelvezetőnek a klkotrását, ez
hel,ves döntés volt, mert az esőzésck így nem jelentettek gondot, ,{ tájház t'elújítása j5

elkészült, hivatalos átadás még nem vo]t, Az örcg iskola fe]újíiása megtöfiént, a számlák ki
lettek eg_venlítve, most szombaton egy iiniepség keretében az épúlet át lett adva, ekkor
ünnepeltük a 45 é!,es hévízgyörki asszonykórust is. A telületiéjlesztési tanácsrrál érdcklődtem.
úgy tájékoztattak, hogy befogedták a pályáZatunkat,
Bazan Tibor alrjoleármester: A Pest Megl,ei Terü]etfejlesztési Nonprofit Kft ve] aZ

eg}eztetéseket a taval_y benyúitott projektekról é11 lblyta||am ]e jó IéSZóI ncm tánogatja aZ

EU, de amit támogat ós belei]lik a megyei l§leszlési koncepcióba,_ 1sko]a enelgetikai
nlegú]jílása. rendeló ópítése. a he1),bi7tosítl,a vall a leüdeló udvalában. Uj bölcsóde épitése,

Óvoda energetikai megújítása. kelókpárúl közlekcdós bjzlosítása, A pályázatokat a rllcg,vci

önkormáiyzat fogja bcn_vú jtani a nrinisztériurrrba.
Raikó Gábor képYi§eló PEB elnók: Az idei ialuoaprruk két napla te\,ódött, Kókaj Ist\,1tnné

|ánogatáSáva1 augusztus 19-én a szent kolonát sikcr,ü]t e]hozni az ör,egtenrplomba, clóadás
volt, és ökumenikus mise, Á falunap iafialnlas volt. köszönelel mondok az ott dolgozó
emberck munká.ját-

,A. Képviselő-testülct a jelenlévő 6lóből 6 igen §zavazattal egylrangúlag e|fogadja a

polgármest€r, beszámolóját.

2.) HéYízgl,örk Község Önkormányzatának 201,t. I. féléYi €lőiránYzal-módo§ítá§ok
Az előterje§ztés írá§ban m€llékelve a jeg}zőkiinlwhöz.-
GólYáné Dudás Edit eazd.vez: , ismefieti aZ előte{esztéSt.-
Raikó Gábor képvi§elő PLB elnök: A lEB rDcgtárgyalta az elótciesztést, javasolja

e1logadásra,
Bazan'ribor alDolgármester: Men yi a lartalékunk?
Gólyáné Dudás Edit eazd.vez: 16-17 \4ft kőrüli,
Tóth T ibor Doleármester Aki cgyeté az e]óterjesztés]ren szercpló rendelet-telvezettc], 1]'7

ónkolmáfi,-zdt 2/2011,(]L]9.)sz dz önkolmán)}zu! 2a]4é\,i kóltség}eíéséről szóltj rendelet

fi ódosítás ól dl kézíelIaítással .ielezze,

A Képviselő-te§tül€t a jelcnléYő 6 kópyiselő|ről 6 igen sznvazattal egyhangúlag nz elábbi
rendclctet alkotja:

Hóvízgyörk Község Önkormányzat képyiselő-testiiletének
7 1201 4 (X,01,) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2/2014.(l|,l9) (Az önkormányzat 20l4. évi
költségvetéséről) rendelet módosításáról

íIévízgyörk Község Önlrormán}Zat kép\ i5elo-1estüIete az Allanlhaztaí3sL01 szóló 20] 1, évi
CxC',:. iörvény (továbbiakban Ah' 23,§ (1) bekezdése. j4, § a, laiamint irz Aiit
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végrehajtásáró1 szóló 3682011.(XIt.31,)Kom, rendeletben fogla]takat fig.velembe véve ,

42.§- a 2/2014(Ii,19,) sZ, költségvetési iendclctét az alábbiak szerint nródosítja:

4, § A költségvetési rendelet 2, §-a hel,vóbc a köyetkczó lép:

5. Az önkormányzat ö§szesített 201,1. óvi költ§égYetése
A képviselő-testület aZ önlromlányzat önkománvzati szinten ősszesített 2014, évi költségvetési

kiadási és bevételi főösszegét 264.840 ezer forintban állapítja meg,

2.§ A költségvetéSi rendelet 3. §-a hel,vébe a kövelkező rendelkezés ]ép:
(1) Az ónkomlán_lZat összesítert 2014, évi köhségvetési belételei kienlelt elóirányzatonkéntI

a) önkomlányzatok múködési támogatása 138,290 e Ft
b) múködési ós fclhalnozási cé]ú támogatások áliamháztatláson

belülról 23,8,+3 eFt
ba) műkö.lési célú tánogatá§ok 17,843 eFt
bb) 1élhalmozási célú támogalások 6.000 eFt

c) közhatalmi bevétel 39.284 c }t
d) nűködési bevéle]ek 29,506.e Ft
e) le]ha]mozási be!élelek - e |1
1) miiködési és lelhaln1ozási cé]il átvctt l)énzeszköZ 500 e ]:t

g) finanszífozási be\,éielek /bcllöldi/ r'.:lijzó é\,i pénzmaladváDJ,,/ ,1],417 elit

(2) AZ önkon1rán"vzat összesitett bevéte]eibő]
d) a kötelező feladatok bevétclci 259,968 e|t
c) az önként vállalt fcladatok bevéte]ei 4,600ett
i) állani(állanigazgatási) ieládatok be!élelei 72 c|í

(3) Az ölrl(onián"vzat öSszesített bevételeibó1
a) múködési bevételck 258,340 eFt
b) felhalnozási bcvótelek 6.500 eFt

(4) Az (1) bekezdésben meghatálozot1 kieme]t bevételi előirányzatok a g) pontiai az
állanhritartásról szóló |öNén,\, végreha.jtásáIó1 szóló 368/2011, (X IL31 ,) Kormányrendelet 2,

§ -ban r,ögzített kiemelt előirao},Zatok-
3, § A költséglel.ési rendelet,1. § helyébe a kőr,etkczó rendeLkezés lép,
(1) AZ ónkolmán),zat öss7csített 2014, é!,i kienclt kiadási elóirán_""Zatai az alábbiakban

n]cghatároZott tétclckből áLlnak,
a) működési költségvetés 252,j17 eFt

aa) szemé]yi j Utla!ások: 105,722 e Ft
ab) munkaadókat terheló járuIékok és

szociális hozzájárulási adó: 25,676 cFt
ac) dologi kiadások: 80.877 c Ft
ad) ellátollak pénzbeli j rrttatása i: 16.i65 € Ft
ae) egyéb niiködési célú kiadások: 23 877 e Ft

b) felhalnrozási költségvetés 12,523 e rt
ba)beruházások, 8,928 e Ft
bb) l'elúiílások 3,242 e Ft
bc) egyéb f'elhalrnozási kiadások 353 e Ft

c) kölcsönok - eFt
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(2) A költség\,eiési évben ahelyi önkormán],zatnak njncs oi},an fejlesztési célja, ame])ek
megvalósításilhoz a Vag,varország gazdasági stabiIitásáról 3zóló 2011, évi CXCIV, Törr,én1,
(a továbbiakbanI Stabilitási T\,) j, § (1) bekezcése szerinti adósságot keletkező űgylet
nep\ö c.e la]ik. \Jg\ \'d|\,l| 5,/ük.ége55e.

(3) Az önkormányzat összesíle|l kiadásaiból
d) a kötelezó feladatok kiadásai 235,508 ljFt
e) az önlrént vállalt feiadatok kiadásai 6_45,1 eFt
f) állami (állanigazgatási) feladatok kiadásai 22.878 eFt

4. § A költségrelési rendelet 5_ § ahelyébe a kölelkezajrende]kezéllép_ Á kóltsé*-etés
eg|enlege ös5zességébefi 0 e Ft-

c) nííködésícél s.erínt 6023 eF! íóbble!
d) felhalmozásí cél szerint 6023 eFt hiány

5. § (1) A költségvetési rcndc]ct 8, §-a hell,óbc a következó rende]kezés lép:
Az önlrolmályzat összevont költsó8vctésóbcn az általálos ta alék l9.140 e Ft,

céltafia]ék képzés nem tiirtént,

6. § (]) |Z a rendelet a kihildetés napián lép halá]yba,
(2) A lendelet kilirdetéséről a jeg}Zó gondoskodik,

Tóth Tibol sk, Lukesne C \;hi Agnes
po lJn]]estel |eg],/o

3) Hévízgvörk Köz§ég Önkormányzatának 201,1.é},i költ§égl,etésének I. fétévi teiie§ité§e
Az elót€rieszté§ írá§ban me]lékelve a jegyzőkiinyvhiiz.-
Góháné Dudás Edit gazd,vez: - isnefieti aZ elóteri.sztést.
Raikó Gábor kópvisclő PEB elnölr| A PEB megtárg),alta az elóterjesnést. javasolja
ellogadásra.
Tóth Tilror Dolgírmester Aki cg,vetért a 2014.évi költségvetés Lfélé\i teljesítésének
elfogadásá\ál a határozati j avas]at §zerint. kéZle ltartással j elezze,

A Képviselő-tc§tület a jelcnlé,í,ő 6 képviselóból 6 ig€n §zavazattal e§]-hangúlag lrz alábbi
határoz^lot hozz^|

69/20l4. ílx.30,) sz. KéDviselő-lestüleli halározat
Az Önkormányzat 2014. óyi gazdálkodásának elsó lélévi teljesíté§éről szóló bc§zámoló

clfogadásáról

I]évíZgyólk Önkormányzat Képvise]ő testü]ete az Á]Iamházanásról s7óló 20l],évj CXCV,t\,,8].§
( l.) bekezdés€ alepján a heI},i önkonnányzat 2014, évi 8azdálkodásának első félévi helyzetérő] sZóló
tájékoztatót, beszánolót 

^z 
alább]ak szerint hagyja.jóvá,

], AZ önkormán]rzat 2014.évi gazdálkodásának elsó félévj hel}zetérő] SZóló tájékoáató az
önkormányzát, valamint az önkormán!zat költségvelési szen,einek adatait a 2/20]4,(II.19,) 5z.
kó]t5égvetési rendeletében lnegje]enő szelkezelben tartalrnazza,

Áz ólrkolnán):zat és köItségvetési sxelvei
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2014. éli köbségrelési előidnlzííaifiak elsőíéléyi alokulá§I

2, A kép\'ise]ő testület aZ önkormányzat 2014. évi költségvetésj előirán},zetainak elsó félé\,i
teljcsílését az alábbiak szednl fogad.ja el:

ElőiIánY7fft
megnevezé§e

Kiadások

orInányzat
Polgárm. Hiv,
NapköZioüh,o\ oda

201,1.el§ó
íé|évi

tcliesíté§

3,Az Önkonlályzat saját és intéznlén}einek be\,é|eli és kiadási eledeti éS módosított előiráll,vzatait.
va]an1int L léléviteljesítését kiefic]t clőirányzatonként a7 előlcljcsztós 1 3, l11elléklele alapján lregia
jó\,á, önkornáll],Zati szintet1 pedig aZ alábbiak szelint:

Előirányzat rnegnevezése 2011.e]5ó fólel i Tcljcsltós
teli€§íté§ alakUlira

Működésibevételck

()nKorm lnllKDde§ Tá|r

közhata]mibevételek
Miik. có]ú ráln, AHT_n be]i]l
I]elha]m.célít tám AH]' n be]iil
Működési célú átvett pén7§Szk

l"elha]moZá§i célíl átvctt nén7e

4, A7 önkormányzat sa.jál és intéznlényei 201,1,évi kö]tségvctóSi kiadásaii
, eredeti előiráoyzatail,
- a módositott előirán},zatokal,
, első íélévi teljesítés1. valalnint
, e teljesüléS alakLrlását

az eliiterjesáéS 1 3, Sz, melIéklele alapján hag}aajóvá
5. Az ónkomán]rzat miikódési kiadási e]őirányzaiainák ]0]1. elsó féléli te]jesitéSét a képviseló-
lestület a következók szerint hag)aajóvá:

Er€detie|óiránv7at l\{ódosított
előirányzat

23,/,l65

l1oirl I 56
]]]9]1 54

3 ]9E6 11

önkonlánvzat
Po]gm,Hiv,
\apkö7iott},ovoda

225I0]
57] 95

67228

25058]
624]E
ó]]82

261840
6212E
6]]82

] ]2700
32593
35]52

€lóiránvzlt
\íódosított

29]65

1]j256 l,r8290

1666 ]

]2818

eFl
Előirányzatmcgne,|,.zó§e [redeti

clőirán17á1
Níódosítótt
e|őiránvzát

2014.elsó íéléYi
tcliesítós

Telj.§ítós
álakUlás2

Működési kiadások óssz. 235312 252317 l13629 ,{5

trbből:_ Sze]rrélvi iuttatások 100104 105122 511,15 4E
-Munkaadókalterh,iárulékok 25142 25616 1:052 41
-Dologi ,kiadások 863l l 808]] .10592 50

E]látottak pénzbe]i iuttatáSai 12218 ]6] 65 1,a,79 lt
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b múködési célú kiadások 206l
Tartalékok 7000 19110

nként a7 a c, szakfeladatonként, kieneh eIőiránvzalonként aZ 5a c sz. mel]ók]etek szerint fogadja el,

6, Az önkormán}zat felhalmozási. beruházási kiadásainak I lólévi teljesilését aZ alábbiak szcíint
iogadja eI:

Fe|halmozási kiadások

Er€deli
eIői}ánvzat

Nlódo§ított
eiőirányzat

201,{.cIsó
félévi te|ie§íté§

Telj.aIakulása

2,í53 12523 52t6 42
]53 ,] 

5,j
,] 

5,] 100
|ok 2100

|-----
8928 ]62l 1E

3212 321) l00

Elóirányzat megnevezés

Fclelős: Tóth Tibol polgármestel
Lukesné Csábi Agncs jeg,vzó
Gó]},áné Dudás Edit gazd.vcz,

Határidő: azonna1

,l,) 2015.évi }lur§lr llünEarica ö§Ztöndíi megál]aDítá§a, c§at|,rl(ozási nYilatkozat
elloeadása
Az előtcrjeszté§ írásban rrrellékelve a jeg"vzőkönyvhiiz._
Tóth Tibor Dolgármester: isnlefieti az c]ótcljesZtést.
Raikó Gábor képviselő Pl]B elnök: A PEB negtárg}.alta. jrvasolja 10 személynek havi
3000,-Ft összcggel megál]apítani, ugyanúgy. mint az eIózó ér.bcn.
Bazan Tibor alDolgármester: \lódosító javas]atom: Javaslonr, hogy 5000.-It ósszeget
állapítsunk nleg:
'Ióth Tibor rrolgármester Aki eg}etéí a módosító javaslattal, miszerint a Bursa IJrrngarica
5000,-Fthó össZeget ál]apítSunk meg, kéZfeItaíiáSsal je]eZZe,

A Kópviseló te,ctülct ajelenlé\,ő 6 képviselőbőJ 2 igen sza\azat|a1,4 ta ózkodással az a]ábbi
halálozatol hozza:
70/201,1. (Ix.30.) sz. KéDviselő-téstületi határozat

Hé\izg},örk Község ÖnJ<ornányzat Képviseló-lestiilele nen'r fogadja el Bazan Tibor rnódosító
indítványát. miszerinl a BuNa Hungaica öszióndíj összege 5,000,-Ft/ló/támogatáS legyen,

Feleló§: Tóth Tibor poIgánnester
Lukcsné Csábi Agnes iegyzó
Hajdu Tünde ig-ea,

Ilatáridíi: azonnal

Tóth Tibor rrolgármester Aki cgyetért az ercdeti hatiirozati javaslattal ,.]. Áz önkafttjq'dl a
jagszabályokfiLrk negfelelően kiíeJezeíl és |iss:dlanhalaíld11 dij !ésl hozóll arról, hogv csatlakozni
kíyón a hátrunws szociális helyzetíi Jekőoktltáli hallgalók, iIletőleg íebőokaíásí tanulmúlryokat
kcdó ldí.!lok támo€:atásáfa lélrchoz,líl BWsa Hungarica l|elsőoktatási Ónk,,lrujryzan
Os:t(llldíjrendszer 2 01 5 . é\,i pályózati Joldulój á hoz.
2. Az önkormáry:al a íelsőaklatá'i l]algdtók száll]lfua v d int aíelsőaktatási tanllrúryokdL kezLlő

_fiatalok részére kiírandó Bufsa Hun4 i",1 Fei:;uAtu,,),i ÓnAclrnl,in|:lti ÓsJnnJUrLnd|z.r 2|j]5 éli
páIyaali íorllulójáhdk Általános Szerzőtlési Feltételei! elfogadJa, é,, kötelezettséget yóllal ana, lng: a
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páUá:atok kiíl,ósd- elbi-álása és d telepiilési önkanlá y:dl által nytg'tott tánagatás öss:egének
íolábbítá,ra sor(in ] dfadéhalanul az Általálos S:elződési Fe|tételekbe íaElallah]ak npg|clclően.iár

3. Az önkornán!-ral köteleiettségel yállat ana, l,)a!), a Blísa Hungaica FelsőoAlatá.si Ónk, nnjryz.ltt
Osztöndúrcndszer 2a15- éli íorLlulójd kelelében a beérkez€tt púb:iarllokl:!í és a Pál!ázatokról ho:alt
dön!éséí .l h tlDs' |i|1111,. eDcr, h b eDelb ürYLIr] k/kr&be Ie p. as l)\ hlernet cínu] elbhelő EPER-}}uí§ú
renClszerben rögzhi.
1. A: önkofmánlzdt ny-ilatkozik aftól, hog, az EPER Bursa rendszerben úItLlId meghdláfazau a ó
Pálytizóktól bekérendő, a s:acillis kajfülméfirek igazolására ío}1tosndk knlal! _|ilalkozatok és

]neIléklelek üefi álhak eIleníélbe]] a pál|ázali kííű:, íelíélelebel.
5. A KéPiselőlestülel a mellékeh szabáb,zdíat elíogadja. Á 20]5. é!í kóltségeíésben a íedezetet
biztosítja nainnnl 3a0.0aa -I:l/é\, összegben 3.aOa.-Ft/fő./támogltáq" kézli]tartássaI j e lezze,

A Képviselő{estülel ajelenlévó 6 képvisclóbi1l 5 igen szavazattal, 1 tarlóZkodással az a]ábbi
hatiá.roZatot hoZZaI
7112014. (Ix.30.) §z. KéDYiselő-testületi határozat

1, AZ önkonnányzat a jogszabá].voknak megfelelően kifejezett és visszavonlralatjan döntést
hozott arról, hogy csatlakozli kíván a há[ányos s7ocjáIis he]},Zetii lilsőokutási ha]lgatók,
illelóleg 1'elsóoktatási tanu]mányokat keZdő fiata]ok tltmogalásálir 1élrehoZott Bursa ilungalica
Fe]sóoktatási Ónkornlányzati i)saöIrdíjrerttlszcr 20l5, évi pri.lyázati 1bldulójához,
2, 

^Z 
ijnkornány7at a ía]siioktatási 1,tallgatóL számára. l,alatnjnt a fclsijoktatási

tanu]tnányokat kczdó lLatalok részére kiLrrndo Bursa Hung;ric; IcLsookrateci Önkormányzati
ÖszLönrlíjrendszer 2015, éi,i pályázati fordulo.janak AJtalanos Szeízodesi l,elteteleit e]lbgadja,
és köte]ezettséget vállaI arla. hog,v a pá]yáZalok kiírása. elbírálása és a telepúlési
önkoniiinyzat á]tai nj,úitolt tánogatás összegének továbbítása során maladékla]anul a7

Aitalálos Szerzijdési Fe]tételekben foglaltaknak megfelelóen jár el,

3. Az ötüormálryzat köte]ezettséget vá]]al ana, hogy a Brrrsa Hungarica |elsóoktatási
Ónkonnányzati Ösztöndí|rendszer 2015. évi fordulója kerctóbcn a beérkezett pályázatokat és

a pályázatokról hozott döntését a 1]ttps:,]/§\w,eper.l]d inlernct
cínren elé retó EPER,Bulsa lendszelbcn rögzíti,
4, Az önkormányzat n],ilatkozik arróL, hog),az EPEI{-BuIsa rendszerbcn álta]a meghatározott
éS a pályáZóktól bekérerrdó, a szociális köftilnények igazolására lonlosnak taltott
n!,ilatko7atok és mellékletck nenr állnak ellentétben a pályáZati kiírás fehéleleivel,
5, A Képviseló-testület a me]]ékelr szabályzatot elfogadja. A 2015. é!i költségvelésben a
í'edezetet biztosítja maxinlun 300.000.-|t,/óv összegben 3.000. l't/fó,lánogatás)

Felclős: Tól1l Tibor polgáImester
l-ukesné Csábi Agies jegyző
Gói_vánó Dudás Edit gazd,vez,
Ha|du 1ünde ig.ea.

Határid(i: azonna]

5.) trlőtcricsztés géni fiildmunkák elr,égzésóről, iskola tetőszerkezctónek iavításáról.
tehcreópkocsi \ásárlásáró] ó§ i§koIa épületének tetósze.kezel, csatorna iavitásáról.
felúiításáról
Az előtcrjesztés írásban mcllókelve a jegyzőköntThöz.-
Tóth 'Iibor polgármester: - ismerteti az elóterjesztést, ldőközben elvégzésre került
löldmunkák kifizetéSe, idóközben vásároltunk 230eFt-é egy tehergépkocsit, Az iskola
lapostetője beázik, czze1 kapcsolatban két iavaslat van, javítás vagy újjáépítés,
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Raikó Gábor képviselő, PllB elnök: PEB megtáIg),alta, gépi ftjldmunkák: támogatiuk. hog),
legyen kifizetve, ne hagl,juk czt al elszámolást a következő testúletle, A gépkocsi vásárlás
nem akkora összeg, arra a célra_ hogy a köZség területén apróbb munkákra. meg lehetne
oldani azt is, hogy a tcmetőbóI az elszriradt virágokat lehetne komposztálni. ezzcl az autóval
lehctne holdani a temető mögötti lévó tefúletre, íg_v nrcgtakalítanán]( 2,3 hónap a]att az autó
árát, lgaz, hogy nem lehet vele hosszú táwa ten,ezni, de ha ez be\,álik, akl(or lehetne stabilabb
autól,ásárláson gondolkodni, Iskola tető: a bizottság azt ajavas]atot hozta. hog}, a kiviteiezó
vállalná-e. hog1, az egész szigetelés legyen kijavitva, a PEB azt javasolja, hogy legyen
elvégezve az a munka és mcgoIdódna élekre az iskola tetóje,
Tóth Tibor rrolgármester: A temetóbó1 a virágot idáig is volt szállitva, de azt a
telnetőgondnok a saiát autójával végezte, Már n,]ost a közmunlósok kivitték már kétszer is.
szovics Mihálv képviseló: 

^.utóvásárlással 
kapcsolatban az előteúesztésben polgámlester úl

azt írja. hogy engem megbízott azzal, hog,", 500e|t értékben néZziink kisteherautót. |ialnnral
közöltük, hogy 500eFt-ért l1em lehet ol},at venni. amive1 nit1cs gond. 1M-|'t éftékben kellene.
Az van leírva. hogy én ezt nem teljesítetten, holott én ezt teljesitettem. Véleményen, hog1,
jobb autót is tudiunl( volna vemi. tlcgoldásrrak jó egy darabig, dc ncm cz kellene a végsó
nego]dásnak leruii, hiszen már óvck óta nondom, hog1, minden tcLcpülésnck van
kisteherautója, csak nekünk nincs. Tehát én ulánajáfiam, amjrc poIgánlester úI megkén,
Tóth Tibor polgármest€r: Azért mondtam 500cFt ot. men enn_y- i értéLben dónlhetek. Nlivel
köZölred vclcm. hogy csak 1Níft ért tudsz gópjármú\,et venni, akkol azt tnolldtalt], hog"v

ennyit nenl tudunk adnj. Níiután é esülten]. hogy a kajzségben Yalr eg.\ gépjámú eladó
olcsón, a mi céiurrlinak 1ncgfclel, eZé negvásáIoltam,
Bobál István kéDviseló: A ö]dnruntákkal egyetének. ezt minden ér,ben meg ke1l csinálri,
1]og], aZ elvezető áro]< rcndben legyen. AutóvaL kapcso]alban nekem is az a vélemónyen,
l]ogY nem laíom szerencsésnek. nagy fogyasziásíL alrtó. bár sziüsógnlcgo]dásnak ncm rossz,
de eztjavít.uli is kell majd, nem szerencsis ilyen öreg aütót vásárolni, Iskoia tetij: ha hiba van,
akkor neg kell csiná]ni, viszont nindig az voh a szokás, lrog_v legaiább j ajánlatot kéIünk a
vallalkozóktó], é5 a legjobbat választjuk ki. al]i aZ önkolmányzat számára a legjobb.
Javaslom a 3 ajánlatkérést_
Raikó Gábor kép},iselő: Jó. kérjük be a 3 ajánlatot, a lEB ílgy hatálozott. lrog,v tlc
to]dozzunl<-foldozzunk. hanem \,égcztessük e] a n]unkát.
'Ióth Tibor Dolgármc§tcrI Raikó Mihá1), 1állalkozó évek óta mindenféle tetijia\,ítási
nrunkákat elvégez, bámikor bármiiile javítás Ian, azonnal jö1l, AZ értékhatál nem írja elő,
hog},kűIön pályáZtassunk, még 3 ajánlatot scm, Rajkó Mihál"v ]cterte nélaegyét aZ évek során
azza], hogy becsületese1l. tlsztességes iton e]végezte az ól ionnányzat mrLnkáil,
Bobál Istrán képviselő: Ha van egy nrunka. közc1 1lvíft ot, aktor aZ öDtomfulyzat
gazdálkodásának érdekébei meglléZni, hogy van-c jobb ajánlat,
Bazan Tibor alDolgármcster] Az 1,pont sze nt eZ a megoldás rövid tárú, én is úgy
gondolom, hog,v ha beázik az iskola. meg kell javítani, de ha 1-2 évig kibírná ez a rövid távú.
akkor ha a polgármestcr két ülés közörti beszánolójában ernlíten pályázat szerint ez is benne
varr, ha az a páIyázat megl,alósitásra keriil, az tetócserével eg),iitt van. Kérdezzük meg. hogy
javasolja-e, hogy vfu:jrrnk, vagy nem,
Tóth Tibor rrolgármester: FZl ,jn l.táIgyaltam, ez durr,lrn 1 évig bírja,
Fercsik 'I'ibor kéoviselő: A bizo|lsági ülésen amellett szavaztam, hogy végleges
megoldásként az egész szigete]ést cseréltessiü ki. most viszont aZ alpoigiirmester e]nondása
szerint módosítanám aZ álláspontomar, hogy kockiilassük meg azt. hog},csalt a szúkséges
javítást végezlessük e], ós ha sikeú] a pályázatból e]nyenli, akkor ez a kérdés megoldiidik, Ha
nem lesz a pályázat sikeres, akkor is tudunt véglcges mego]dást keresni.
Szovics Mihálv,lalisg|{: Akkor ne ]egyen a nagy munlta elvégcztctve, ha fennál] ez a
1ehetőséc.
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'l'óth Tibor oolgármester TelT át akkor mindenki aá javasolj a, lrogy maradjon a kisjavítás az
iskola tetőjén, Aki eg_vetén az alahbi,lkkaL: Henzgok Ko :ig Únkormáq,zat képvisel(í
íesílilete dz általános ttlrtalék kereí lelhéfe az llábhí előírányzat-ótcsoportosí!ás1 hdjia
\,égle:
Gépi .ft;ldnunkák ell,éllzésére, vízelyeze!ő árok kotrására q3. aoa - ! t
Tehergépkocsí !ásúrlására: 230.a00.-Ft
I|kold lelőszerkezet |zígetelé"^e- 18].a00.-Ft ,. kézl'eltartáSsal

iebzze.

A Képvise]ő-testülct a jelenlél.ő 6 képviselőből ó igen szayMatta1, eg,vlrangúlag az alábbi
határozatot hozza:
7212014. (lx.30,) sz. KéDviselő-testülcti határozat
}Ióvízgyörk Kozség Ónkormányzat képviselő{estülctc az általános tafialék kerel terhére aZ
alábbi elóirányzat-átcsoportosítást hajtj a végre I
Gépi ítjlünunkák eh,égzésére, !íZelve2ető árok kotrásáre 98].000,- lt
Tchcreépkocsi vásárlására: 2]0,000, Ii
Tskola tetószerkezet szigetelése, 181,000,,Fl

}'elelős: Ióth Tibor polgámlester
I ule.| . ( ,d{ Ail,e je]).o
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez,

!4,!i!!!(: azonnal

6.) Hévízg\,örk Közsée Önkormányzat Képviselő-testületének....../2014. (......)sz.
rcndelete a közt9rületek elnevezéséről. azok ielöléséről és a házszámozás rendiéről
Luke§nó Csábi Agrres ieel,zői Isnerleti aZ e]őterjesztóst.
'fóth 'ribor Dolgárme§ler Aki egyctér1 a köZtcrüIetek clnel,ezéséről, azok jelöléséről és a
háZsZámoZás rendj éró1 szóló rcndc lct,teIveZet elfogad ásá\ a]. kézfelteúá ssal j e leZZe,

^ 
Képvisclő-testület a jelenlóYő 6 képviselőből 6 igen §zavazattal eg}hangúlag az alábbi

rendeletet alkotja:

Ilévízg,vörli Község Önkonnán) zat Kép\ iselo-testületónck
8/2014, (x.01,)§z. rendelete

a közterületek elnevezésóről, azok jelölóséról ós s házszámozás rendjéről

llé\,ízg]örk KöZség Ónkonnán,\,,zatfuak Képviseló{eslülete Magl,arország helyi
önkományzatailól szóló 2011, évi cLxXXx, töIvén!, 13,§ (1) bekezdés j, poütjába1l és a
1,13,§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kózteiületek elnevezésérői, \,alamint
aZ elnelezésük megváhoztalására irán,ruló kezdenéIr.vezésről és a házszán-negállapitás
szabál,,''airól az alábbi rendelerel alkotjal

I. fcj ezet
Általános rendelkezések

A rendelet hatáiya
1.§

A lendelet tárg},i hatálya HévízgyőIk köZsóg köZigazgalási ten letén található köZterülerekje,
iiletve épüietek. építesi telkek házszánának megállapitására, annak feltiintetési mód.]ára;

Személyi halálya azok tulajdonosaira (használóIa, kezelőire) terjed kj,
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Irft elmező reDdelkezések
2,§

E rendelet alkalmazásában:

a, köztcrület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vag,v önkormályzati
tulajdonban á]]ó földteriilet, ame]yct aZ ingatlan,nyih.ántaltás ekként tart n,vilván;

b. közforgalom e]ől el nem zárt mAgánúli kózlrasználatra szo]gáló mindcn ol,van
magiintulajdonban lévő földterülct. amelyet a rende]tetésérrek megfelelően bárki
használhat és aZ ingatlan nyilvántanás eliként tart nyi]viin;

c- házszámi olyan sziinrna], illctvc szrinnai és belűvel meghatáIozott azonosító jcl.
am.l,v az ingatlan-nyilvántartásban he1l,rajzi számmal jelölt ingatlalrioz taúozik, és
amely az ingatlan térbeli bcazonositását szolgálja:

d. többlakásos épűlet: Legfeljebb hálon lakást. illetve önálló rendelletési egységet
magában foglaló épülct, amely nem rendclkezik aiapító okirattal:

II. fej eze1

A közterül€t elnev.zés szabálYai

A köztcrület elnevezésónek általáno§ szabályai
3,§

(1) A beépítésre sziint te leten a kö7területeket e1 kell nelezri, A beépítésfe nem szánt
tcrü]etek közül azokar a köZterületekct kell elnevezni, anell,ek a köZség lielyi épilési
szabályzatának n1e]lékletét képezó Szabályozási l cn,lapja szerint ga7dasági-kereskedelrri és
ipari öveZetekbe11 található ingadanok megköZelítósót szolgálják.
(2) Uj köZterú]et nevét köZtenilctkénl való bejcgyzését kövctően egy éven bclül meg ke11

áJlapítani,

4.§
(1) A kö7területek eloe\'c7óse §ot,iin N4agyarország helyi öl]komlán"vzatairó1 szóió törvénY
vonatkozó rcndclkczósciben. \,aiamint a mag1,,alországi hivatalos fóldraizi nelek
1negállapításáról és nyilr,iintartásáról szóIó kormanyrendeletben fog]alt szabályokat keli
alkalmazni,
(\4eg]cgJzés: 2011.évj ]89, I\. Má§,árorszig h€lyi önkorniányzatairól:
14. §' (1) A 13, § (1) bekezclésében meghatáIozott leladatok e]látásának részletes szabáll,ait,
ha e tör\,ény másként nem renclelkczik, jogszabályok tanaLlllazzák.
(2) A 13. § (1) bekezdés 3, pontiában neghatározott kijzterülel, iileive közintézInény rrem

viselheti
a) olyan szcnély nevét, aki a XX, szliadi ötltényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy t'enntafiásábai részl vett, vag)-

b) olyan kifcjezést vag,v olyan szervezet oe\,ót, ane]y a XX, századi önkényurallni politikai
fendszerre közvctlcilű] utal,
(3) Ha a helyi öukom]ál},zat Cliintése solál kétség rnerül fel a tekintetben, 1rogy a köZleúlet
neve megfelcl-e a (2) bekezdésnek. anól beszerzi a Magyar Tudonányos Akadémia
állásfoglaIását.

(2) KöZterülct nevezhetó el arról a személJ,rólI

] A 2a l 2. é|i CLXtrr . tölúny 1, § szerinti s.ówggel lép hdlúlrbd
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a, akinek a község életében. töfténetében kiemelkedó szelepe volt, ltozzájitult a
telepü]és íéjlódéséhez,

b, akinek tevéken,vsége a társadalni haladást. a nemzet szellemi. an)agi gyarapodását
szolgálta és személye közrnegbecsüésnck örvend,

c. aki a tudomán],, iroda]om, képzó- és elóadómúvészet, spolt vag!, a társadalmi ólet
egyéb leriiletén kimagasióan jelentósct alkotott,

d, o1yan nem magyar személyrő1, aki,rek élete, munkássága az enberiség eg},etemes
törléne]mében kiemelkedő jelentóségű vo]t,

(3) logalomró1 vagy targlról va]ó elnelezés esetén tölekedni kell ana, hog_v az clnevezés
rövid, köZéfihető lcg_ven. utaljon a köZség jellegórc, történelméle, 1ragyornánl,aira, fcildrajzi
kömyezetéIe,

Hatásköri és eliárá§i szabálvok
5.§

(1) Közterülelnév, te]epülésrész-név, hc]yi ielentóségii közlckcdésj név 1negá]lapitása,
neg\,á]toztatása. ülcgszültetósc lJévízglürl 1,ozsóp ÜrtkoLrncnlzula Kcp,,Jselii testü]ctanck
hatáskirébe tartozik,

(2) A köZteriilet elne\,ezésére, jlletve De\,éDek negváltoztatására az ott lakó
ingatlantulajdonos választópolgálok és a Képviselő{eslü]et lagjai tehelllek i avaslatot,

(3) KéIe]emre a köZterület nevét megvaltoztatni csak akkor Iehct, ha aZ érintett köZterületlei
határos ingallanon ]akó ingatlan,lliajdonos választópolgárok több. mint a fe]c irásban kéri.

(4) Amennl,iben a Képviseió{estület indokoltnak tanja a köztcrülct nevének
mecváltozatását. a (3) bckezdésben loglalt fcltéte] hiányában is jogosult a néwáltoztatásró1
dönreni,

(5) Az clnevezésrc vonatkozó előre|esztést annak ben},íljtása elótt 15 napra a hel],ben
szokásos nóclot,t közzó kc]] tclrni, Az elnel,czéssel kapcso]alban benyújtolt észre\,ételeket is a
képviselij testü]et e]é ke]l terieszteni.

(6) A közterület c]ncvc7éséve] kapcsolatos döntésl a hel},ben szokásos nódon köZZé ke]]

tenni. lovábbá a döntésrijl éflesíteni kel] a hel,vi cílfuryilvántaltást. az okmá1"\,irodát, az
i]]ctékes földhivahh. katasztrófavédelmi szerveket, mentőket. cgészségügyi iig"veleti
szolgálatot. háziorr'osokat, fogorvosokal. a rendórséget, postahivatalt, va]am]r,it a közmii-
szolgáltatókat.

(7) A fildrajzi nevekel érin|ő döntéstó] számított 60 napon belül a köáerületi névtáblákat aZ
e rcodeletben loglalt szabályok szerint ki ke1l helyezni, Kihelyezésiikról a polgármester
kijte]es gondoskodni.

III. fejezet
Közterüle1 névtábláinak elhel},€zé§e

6.§

(] ) ,{ kőZterűlel nevét a tájékozódást ió] segító köZt.rületi né!-táblán ke1l feltüntetni.
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(2) A nértáblán fel kell tüntctni a közterület pol1tos nevét (rövidítés né]kii]).

(3) .4. né\,táblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán
el kell helyezni, továbbá egy oldalró] betorkolló utca tengel;,ében az átellencs oldalon is fe1

kei] szerelni.

(4) A né\-táblát épületen, keritésen vagy ezek hiányában külön tanószerkezeten, jó] láúató
helyen kcIl elhelyezni.

(j) A7 ingatlan tulajdonosa (kezelője, hasznáiója) a néfiábla elhelyezését és az ezze\
kapcsolatos Dunl(álatokat tlirni köteies. A táb]a kihelyezéséIői az ilrgatlan tulajdonosát
(kezelőjét, hasznáIóját) a kihelyezésért felclós szen,a kihcl,vczés clőtt 15 nappal köte]es
értesíleni,

(6) A köáeriileti néfiáblák e]készítésének, elhelyezéséDek, kalbaDtarlásának költségei aZ
Ön}ormányzatot tcrhelik,

7.§

A megláltozott közlerületnel,ek úbláit a tájókozódás Zavarta]ansá!]a érdekében az
elncr,czóstói szánítotl kót évig crecleti heiyiikőtt kcll hag,vni és pilos s7ínií, átlós álhúZással
kc1l ellátni. Az új névtábiát aZ áthúZoll régi tábla mcllé vagy alá kell felszerelni,

Iv. fejezet
Az ingatlanok szátr1ozásánakszabályai

Ált.lános szabálvok
8.§

(1) A néwel ell'rtott köZterületckcn házszáimal kell cl]átnj a beépitett ós beópitetlen
ingat]anokat, A köZteriileten több ingatlan azonos házszámmal nem je]ölhetij,

(2) Az ingallanok száIozását úgy ke11 elvógczni, hog} az fo]yanatos leg),en,

(3) Az ingatlanok számozásara arab számozás használható. Kiegészitij je]zésként a s7ámok
alátörésekéit a mag),ar ABc ókezet né]küli nagyberűi alkalmazhatók,

(4) Ha a köZterületei aZ ingatlanok szá1lozása nlár megtörtént és aZ ingat]anon úiabb ]akások
létcsü]ltck, akkor a többlakásos épület házszámozását úgy kell elr,égezni, hogy a neglér,ő
háZszánlot n]eghag}na a (j) bekezdés szelinti alátöréssel kell aZ új lakásokat e]látni,

(5) lla a közteliileten az ingatlenok száiozása nláI mcgtöfié]lt, de te]ckmcgosztás révén íú
ingatlan ékelódik be. akkor a nleglévó ingatlan számozása vá]tozatlan n'iarad, az újonnan
keletkezett ingatlai szán]ozáSát pedig a (3) bckezdés szerinti a]átörés alkalna7ásával kell
végezni,

(6) A kialakult számozás rrún egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat - kötőjeles
összekapcsolássaI lncgtaftják,

(7) Saroktelken lévő ingatlan csak eg!,házszámot kaphat.
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HázszáIl'7 yáltozás
9.§

(1) Házszám megváltoztatásara ir,án_vuló eljárás hivatalból, vagy annak a személyiek a
kérelmére indul, akinek a házszám megváltozásához j ogos érdeke iúzijdik,

(2) Az ingatlan-nyilvántartás, valamint a telmészetbeni állapot cllcnórzését (helyszíni
cllenőrzés) követóen a házszámot a Jeg,\zó halározat fomájában állapítia meg és az érintett
üg,vfeleke0 kívül a2 ingatlan-nyilvántartásba törlénő bejegyzós órdckében a dönté§ról énesíti
aZ illctékes löldhivatalt a határozat megküJdésér,e1.

(3) A határozat alapján azok, akik aZ érintett ingatlanra vonatkozóan ]akcirnnel
rendelkeznek. kötelesek mcgvá]tozott lakcimiiket 30 napon bclül hivata]os okmán!,aikon
átvezettetni, aZ ingatian-nyi]vánlartáSban bejegyeztetni.

(4) AZ ingatlan háZszámának üegvá]toztatása ki]lönösel1 akkor indokolt, 1]aI

a, aZ illgatlan n),ilvánlartáSban nenl szcrcpel aZ inlaallan házszárna, csak a hcllra.jzi
sZán}a.

b. a közterii]ctcn tijbb ingatlan azonos utcaDévvel és azonos házszámnlaL szerepe1 az
iigatlan-n},i l\,ántartásban,

c, aZ iDgat]M házszáma tévcs, vagy az irlgallan egyedi szalszcrú megieliilé(P nern ,r

kialakult lör,ekvó számsorban található.
d, az ingatlan rrregosztásám Yagy eg,vcsítéséie keú1 Sor.

(5) Ha a köZteíüictcn több ingatlán azonos házszánnal rendelkezik vagy az lngatlanok
szárnozása 1ibás, akkor a köZterületet vag_,-' amak egy részét a legkisebb érdeksérelemmcl
járó módon át ke11 szánozni,

Ház§zámtábla kihelYczésének szabályai
10.§

(1) AZ ingatlan tulaidonosa (l,iasználója, kczelője) köteles aZ iDgatlant háZszámtáb]á\,al eliátlli.
(2) A háZszanrtábla beszerzésóről, kihellezésérő1, sziikség szerinti cSeIéjórő]. megrongálódása

eselén pótlásáló1 és karbantaíásárói az ingatlan tu]ajdonosa saját költségén kötelcs
got,tdoskodni.

(j) A (2) bekezdés s7clinti kötelczettséget

a, új építmón,Y esetében a használatbavételi engcdély kiadásától számított 30 napon belü],

b. házszám változás esetén az elről szóló hatáIozat jogerőre enielkedésétó1 szfunított 60
napon bclü] kell teljesíteni.

(4) A háZszámtáblát épüieten, kelítése1,]. a köZtelülct lelőLi bejáralnál. ezek hirinyábarr külön
tartóSzerkezeten, kijzterületról jó1 látható módon kell elhelyezni,

(5) Sarokteiek esetén aházszámtáblát azon az oldalon kell elhel,vezni. amely közlcrületre az

iDgatlanl szánozták. iiiggetlenül atló1. hog,v hoi van aZ ingatlan főbejárata,
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(6) Többlakásos jngatlan esetében valamennyi lakáson, lo\,ábbá az ingatlan ke tésén, ennek
hiányában tartószerkezeten, a köZterillctrő l j ó l látható módon lalamennyi lakás házszámát fe1

kelltüntetni.

v. fej ezet
Egyéb rendelkezések

1l. §

(1) Közterülcti névtáblát a kezeló hozzájárulása nélkül eltávolítani, mcgrongálni, eltakarni
vagy bármely rnás módon a tájékoáató jellegét megsziinteüi tjlos-

(2) A házszrimok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban a kőZigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóLó törr,ény rendelkezéseit kell
alkalmazri,

vI. lej ezet
záIó rendelkezósek

12.§
(1) |Z a rendelct 20l,{, novenrber l, napján lép hatál),ba.

(2) A rendelet hetályba ]épését megclőziien n]egáliapitott ós kihel,vczett ház_szár'ok azok
111egváltoztatásának szilkségességéjg 10!ábbr.. is órvón),bcn lnara.]nak,

Hévizg,vörk, 2014, szeptember 16.

Tóth Tibol sk.

] olgánnesler
T,llkesné Csábi Asnes sk,

]eg),Zo

7,) a.) Ilévízgl,örk Közsée Önkormányzata .../201,1.(...) Kt,sz. határozata a Hévízg},örk
Kölsep'I eleDiilé\slcrkc,,,cli len énck nlódo.ilásáró|
Áz elíiterjesztés írásban mellékclvc a j eg.vzőkön}n höz.-
Tóth Tibor Dolgármester: - jsnerleti aZ előte{esztési,
Fercsik Tibor kéo,v iselő: ']'chát ez a nódosítás a vasútépítéssel kapcsolatban arró1 szól. hog,v

bekerül a mi szabál)zatunkba aZ. hogy ott úgy építkezhetnck. hogy zajvéclő lalal építenek a

falu fclől,
Bobál Ist!án kérrYisclő; De nincs konkretizá]va a zajvódó fal. csak a tár,olság.

Tóth Tibor Dolgárm€ster Holén),i Magdo]na azt mondta, hog} aztjelenti.
Tólh Tibor Dolgárm€ster Aki eg_letér1 az alábbialikal:
1 Hévizgyórk Község Képviseló-testúlete módosítja Hévízgyórk település kózigazgatási

terúIetének a Budapest,Hatvan vasútvanal mentén lehatárolt terúleteire vonatkozó
106/2010. (lX.3a,)sz. Képviselólestúletí határozattal elíogadott Telepúlésszerkezeti
teNét.

2. Jelen határazat mellékletei:
- 1.: TeIepülésszerkezeti teN módasítás leírása
. 2 B,olög,a, ahl\ uJseftéÁ sz;mila<
- 3.: Terúletrenclezési teNeknek való megfelelőség ígazolása

1.: ,,TSZTl/a, b, c" jelú Településszerkezetí teNek
3. Jelen határazat a melékletekkel egyútt éNényes, azakkal egyútt alkalmazandó. Jelen

határazat hatályba lépésével egyidejúIeg, a 1a6/2ua. (X.3a.) sz- Képvjselő testúleti
határozat mellékletét képezó, belterúIeti és igazgatásí területet ábrázaló, a (181/2001.
(X.30.) Kt. szánú határozattal elfagallott j'SzT 1 leiú teleputésszerkezeti teN, jelen
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módosítással érintett terúleteken hatáIyát veszti, helyébe a jelen határazattal elíogadott,
,,TSZTl/a, b, c" jelú terulap szerintj negáIlapitások lépnek

4, Jelen határazat a jóváhagyást kóvetó napan Iép hatályba "kézíeltanássa1 j elezze.

A Képviselő-testület a jelenlévó 6 képviselóbiil 6 igen szavazattal, egyhangú]ag az alábbi
hatalozatot hoZzaI
7312014. íIx.30.) sz. Képvi§elő-tesliileti határozat

1. HéVízgyörk Kózség Képvise]ó-iestülete módosítja HéVízgyőrk teepüés kőzigazgatásl
területének a Budapest-Hatvan Vasútvonal mentén lehatárolt terúleteire Vonatkozó
106/2010. (lX,30,)sz Képviselő testületi határozattal elfogadott Településszerkezet
tervét,

2 Jelen határozat rnel]éklete]:
.' : Telep,]lesszer<ezel terV -ódositas,ei-áSa
-2 Booga a"Ilvilaselé( szán ias
- 3,: Terú]etrendezés terveknek Vaió megfele őség gazolása
-4,: ,ISZIlla, b, c' je ú Telepü]ésszerkezeti tervek

3 Jelen haiározat a me ék]etekkel egyútt érvényes azokkal egyútt akalmazandó, Jelen
határozat haiá]yba |épéséVel egyidejúleg, a 106l2ala (lX.30,) sz. KépV selő{estú]et
határozat me ékletéi képezó. be|területi és igazgaiási terúletei áblázoló, a (1B1l2aa1
(X30,) Kt. számú határozatial e]fogadott Tszl"1 jelű te epü ésszerkezet terv, jelen
módosítássa] érinteit terúleteken hatályát Veszti, heyébe a jelen határozattal elfogadott,

'TSZTl/a, b, c' jelú terV ap szer nti megállapítások lépnek.

4, Je en határozai a jóVáhagyást köVető napon lép hatályba

l'clelős:'1 óth 1'jbol polgármeSteI
Lukesné Csábi Agnes ieg,vző
Flaj du Tiinde ig,ea,

]fú!I!dúi a7onnai

b.) IlóYízg\,ölk Község ÖnkorryánYzat KéDviscló-tcstületének..../201,1.(...)§z. rcndelete
a lIé\ í7g\ örk l<iiz§ég Hel\i Iplrési Szabályzatáról szóló l0/2001.(X.30.)sz. rende|et
módo§ításáról
A/ eloleric\/1é. irásban m(llckel\e a ieg\/okőn\\hii/.
Tóth Tibor Dolgárme§ter: - isneitcti az elóterjesztéSt.

fűb_T!b9!_pdséIr4l§ jq Alii eg,vetén Hévízgyörk Község Hel_vi Epítési Szabályzataról
szó]ó 10i2001, (x,30.) Kt. sz, rendelet 1nódosításáva] az elóleljesztés szerint, kózfcltallással

|elezze-

A Képviselő-testiilet a jelenlél,ő 6 képvi§clóből 6 igen sza},azattal eg}hangúlag az alábbi
rendeletet alkotjaI

Hévízgyörk Köz5égi Önkormányzat Képvi§€lő-testülelének
9/2014. (X.01.) számú rend€l€te a

Hévízg}örk Község Hclyi ltpítési Szabályzrtáról szóló
10/2001. (x.30.) Kt. §z. rendelet módo5ítá§áról

Hévízgyórk Község Önkonnány,zatánali Képvise]ő{e,\1ülel.3Z épílett kömyezct alakításáról

és védelméről szóIó l99']. éliLXXV L tón,ény 62, § (6) bekezdéséberr 6, poitjában kapott
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fe]hatalmazása alapján, Magyarország hel}i önkormányzatairól szóLó 20] L. évi CLXXXIX
törvén!, l3. § (1) bekezdés 1, pontjában rneghatiirozott feladatkörében eljána. a

telepü]ésülesztési koncepcióról, az integlált településfejlesztési stratégiáró1 és a
telepüiésrendezósi eszköZökról, valamint cg},cs te]epülésrendeZési sa.játos jogintézményekJő1

szóló 31412012,. (xL8.) Korm. rendelet 28,§(l) bekezdésben biztosított vé]eményezési
jogkörében e]járó Pest Megye Kormán},hivatala Épitéstlgyi és Örökségvédelmi lJivatal
Á]talni Főépitésze, a Közép-Duna-völgyi Körnvezetvédelmi és Természetvédelmi
|elúgyelősége. KDv vizűg!,i lgazgatósága, Budapest lóváros Kormányhivatala
\épegészségügyi Szakigazgatási SZe^,e, a Pest Megyei Kataszrróla\,édelni lgMgatóság, a

\emzcti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajó7ási I,]il,atala, a ).tremzctj Közlckedósi
Hatóság Lógüg,ri llivatala, Pest Meg),e Kormányhivatala Közlckedósi }clüg_Yelósége, a Pest
\.ícgl,e Konnányhivatala Érdi Járási Hivcta]a. Jarasi Iprtesüg)1 es Öröksegvedelmi Hivatai,
Duna-Ipoly Nenzeli Park Igazgatóság, a Pest Meg,ve Konnányhivata]a Fö]dhivatála, a Pest
\4eg_ve Komán),hivatala Erdészeti lgazgatósága, a Nemzeti ]!lédia- ós Ilírkózlési HatóSág
llivatala. Magyar Bányászati és Földtani Llivata] Budapesti Bályakapitán"vság, a Horrvédeirni
Minisztérirrm Halósági HiYaLala. Pest Meg,vc lóópitésze r,élentér1yének kikérésé\,el a
következijket renc]e]i eI:

1. § A rendelct 16, § (2) az alábbiak szerinl nródosul:

- Bp,-liatvan-\4iskolc vasúti fór,orra] mellell 100,100 nréter r,édótávolságot kell
bi7tositani,

záró rendelkezések
2. § E rendelet ajóváhag!,ását követő napon 1ép hatályba.

3.§ ltatílyát veszti e lcndclet hatálybalépésével egyidejúleg a llóvízgyörk h§lyi épitési

szabál1,,zatalól szóló 10/2001. (X,30,) sz, rendelet (a lor,ábbiakban: Rcndclct) me]lóklctét

képező 2, lervszámíl szabályozásj tcr\,]ep (kii]telüleli szabályozási terv) és a 3. terlszámú
szabályozási tcílap (be]lerületi szabályozási ter\,), c tende]et §Zerinti teNezési területle

kiterjcdőcn. helyóbe e rcndelet meliékletét képező ,,SZ'1'2./a, b, c".ielii szabál1,ozási ter\,lapok

1ópnck.

I]évízgyöIk, 201,1. szeptember ]0,

Tóth Tibor sk.
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

8.) Hévízg\,örk Közséía Onkormínyzalának 2014. évi szociális célú tüzeloanyag
igénYlésével kapc§olatban.

Az elóterjesztés írásbán mellékeh,e a jcg}-zókön},!,höz.-
Tóth Tibor Doleármester] - ismcrteti az előteIiesztésl,
Tóth Tibor polgármeslcr Aki egyetért az a]ábbiakia]: .,Hél,ízgyan,k Kö.ség t)nk,lrnt,ln):,.ll
Képlisető |eslíilete hozzájár a !:ociálii-tilriíQ i)áb,tlztit beadúsához laOm3 kemény lotnbos
fa igéry,lésére, afiely ].773.aOa,-F't támogatás-igénylést jelenl-
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A képviselő test|ilet íelhatclmdzza a Polgálmestert d Pályázdt benyújtására, és a:
Erdőgazdasággal, a szociális tíí:ifáfal kapclolatos szerződé5 aláírósára.
Az tjnkonnáq,zati ónrés a 2a]1 éú taftolikkcrL,l íLrhLle hi:rasllja a: Ónkormáry,zat, amely
finardíj nélktit 4 100 m3 ífua ]27,0a0,-Ft A szállítási költség (afiel! íelíes egés.ében a.
()nkormárylzatot terheli) pedig lálhdtódn 33 1.)aa,-Ft.
Az Onk)rmányzdt lállaü4, hogl tl szociálís célú lűzííábdll Na1g.) szénben ré!;.esűlőíi;l
ellenszolgáltatást nen? idl. " kézfe ltartással j e]ezze,

A Képviselő-tcstil]et a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag aZ alábbi
haláIozatot ho77a:
741201,1. (lx,30,) sz. KéDviselő-tcslületi határozat
Hévizgyörk Község Ónkormán_vza1 Képviseló-testü]ete b,ozzájárll a szociálistúzifa pályázat
beadásához 10omj kemén!, lombos fa igénylésére. amely 1.778,000,-!t tánogatás-igén,vlést
jelcnt.
A kópviseló testület télhaialmazza a Polgá.mestcr1 a PáIyázaí ben!útására, ós az
Frdőgazdasággal, a szociá]is tílzifá\,al kapcsolatos szerzódóS aláírására,
Az önkormán),zati ö észt a 2014 évi tarla]ckkcrcL lErhere bi7tosltja az Önkorrnán,vzat. amely
1irvaldij nélkü1 a ]00 n1,'fára 127,000, ft. A száililási kijltség (amel},teljes egészében az
Önkornán_vzatot tcrhcli) pcrlig vár-hatóan 38 ].000,-rt,
Az Önkormán,vzat válialia- hogy, a szociáiis célú túZilában va91, szénben ,észcsü]ótől
e]lensZo]gáltatást ncm kér.

F€lelí'§: Tóth'l'ibor Polgármester
Lukesné Csábi Ágncs Jeglzii
Vizemé Mát,vás Klára pélzügy,i előadó

Határidő:20 ]4- október 6,

9,) [gt,cbek
Bazan Tibor alpolgármester: ot tédgyeló kamera í'el§zere]ésle keliil1, a szeNci a
polgámlesleli hivalaiban \.an, de gond van az inlerllettel. úgl,hog1, a plóbaiizc ct mosi a
Galgamenti Kábeltv hévíZgyörki irodáján végzlk. A Leadel társulatban polgárrnester íLr

képviseli a HévíZg),örki Ólrkonrlányzatot, tör,téit-e a következó J óle5 ciklusra plojekhdatlap
bcadása? Mai nap volt a határidó, Felsoro]om, mit gondoltám beadni:lermelői piac
kialakitása, g,vemektábor kialakítása. művelódési ház felújítása és komplex közösségi tér
kialakítása. pihenőpark létesítése. ravatalozó felújítása, IIa a testü]et egyetért, polgárn]estcr úr
aláírja,
Fercsik Tibor képviselő: Örómnel éúcsüIök a ]ehelőségről. viszont nel]ezcn óftcnl. bogy az
egyebek napirerrdi porrtjában felolvassuk, hogy rnire pályázutk, és ezt most szavazzuk meg,
e7t komol_vabb léptékú clolognak gondolom. tl,vilr,ár ez nen] nla dcnilt ki, Miért rna ket,ü]l a
testület elé?
Bazan'|'ibor alDolgármesíer: Én ezt segítő szándékkal tettem. a proiektötiet gyűjtés ez
előzetes igényfelmérés, a későbbiekben ezen lehet módosítani, kicgószíthctó is lesz,
Raikó Gábor képviseló: Nem rossz dc,]gck, de aZ eli,Dúlt ciklusban kaptunk a fejünlhöZ,
hog_v a sportegycsiilct ncm tudott pályáZni a leaderhez. Ha ellrlek most van a hatáIidEe, lesz
most zárt üiésrc felkészü]és, nindenkl gondolkodjon el, mit lchet be]etelrni ebbe, Volr máI
ilyerr péLda, hogy azonnal kel]ett dönleni, akkor is tafiózkodtam, ez is az utolsó pillanat utilni
döntés,
Tóth 'libor polgármesteri E7cket a 1'ejlesztéseket, amikor 201O-ben Bazan Tjbor a I-eaderbe
alelnök volt. czck a fejlcsztések az önl(onnál_yzatnál felmeniltek. Az elmúlt ,: évben azér1
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nem tudtunk erre pál_lázni. mert a 1eademek a plogramjában ez nenr szerepel, Ezt nyLlgodtan

beadhatjuk, de ki is ]ehet egészíleni,
Bazan 'I'ibor alpolgármester: Van olyan határozatunl(. hogy,a ieader eg}esü]elbe a
mindenlcori po]gármester úr képl,iseli az önkormányzarot, Vállalkozók is adhatnak be. mefi
nag}- segítség az eg),esületnek, hog,v a helyi vidékfejlesztési stratégiát mi]yen szempontok
alapián állítják össze. Nem is mondonr. hogy n]ost lögtön döl]tsűnk, holnap átviheti
polgiármester úr.
Bobál István képviselő: Ha a leader ",gyesületnek az ülései sok információt adnak. a

település képvise]ője menjen e] aZ ülésekrc, és szerczzen be ninden infornlációl,
Tóth Tibor polgárm€§ter: Ha más hozzászó]ás dncs, a lészvételt megkdszönóm, az üIést
beZálonl,

-kmf-
,..:/urtot1 l -.J

Lukesné Csáúi ÁgnesTóth Tibor
Polgár! ester ..;.6ir;1.
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