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HévíZgyörk KöZség Örrkormányzat KépviseLő testül§te 2014. október 27-én (bétfőn)
órakor tarlja alakuló Képviseló-testü]eti ülését, melyre ezenllel tisztelettel meghivom,

HelYe: Művelődési Ház
Hévízgyörk, Ko§suth L. u. 19.

NaDirendi Dontok:

l.)A 20 I 1,évi önkotmányzati tálasztás úgleges erednéryé/ől tójékoztatás
Előadó: Dr- Réli ]síán HVB elnóke

2.)Képviselő,íestúIet eskütétele, esk|i ok án! aláírása
Előadt|, Dt Réti IsíNán Hí/B elfióke

3.) Á polgárüestelí eskntéfule, eskü oknán}, aláírósa
őadó: Dí. Réti Istrán í{y'B elnake

1.) Polgól ester kó,lzöntője
EJlJuli: Bazan Tibor polgál ester

5.) A Szer|ezeti é5 Működési Szal)ályz(tt felíilfíZsgálata
Előadó: Lukesné Csábí Ágnes jegző

6.) A palgármester illetményének kalnégtérítésének megállapítcisa
Etőadó,- Lukesné Csábi Ágnes jeglző

7-)Egyebek
a.) roh polgármestef +3 ha|i juttatása
b.) roh polgáfinester s zab ads ágmegl,ál tása
EúlEa: Bdzan Tibor polgármestef

c.) Tájékozíalás yag}on yilatkozal tételi kölelezettségről, ós'zeíérhetetlensógi
szab ályo lcr ó l
Előadó: Lttkesné Csábi Agnes jegrő
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Meghivót kapiák:

l. Iercsik Tibor képviselő
2, Gedei Tibor képviselő
3. Pintér Sándor képviselő
4. Rajkó Gábor képviselő
5. Szovics Mihály képviselő
6. Zabos István képviselő

/, Ll[esne Lsabl Agnes Ieg!Zo
8. Összefogás Hévízgyörkért Egyesület Bobál lstván
9. Összefogás a Hévizgyörki Itúságéd Egvesület Kustra Tamás
10, Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesiilet Kustra Pál
11, Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti Egyesület Bóna En inné
l2, I{évízgyölki Polgárőr Egyesület Bobá1 istván
13- Ilévízgyörki Tetmészetbarát Egyesület i{. 13enkó László
14. Hévizgyörki Sportklub Pintér Sándor
1 5. }Iévízg"vörki Nyugdíjasklub Egyesülct.Ilajdú Gábomé
l6. Góliát Fc Toldi Miklós
17. Európa Szívében Egyesület Nádaskúti Márta
18. Galga-mentéért Egyesület Bereczki Erzsébet
l9. ,,Po.szem Közösségi Múhely" Egyesület Dobos Csaba
20, Palánta családsegítő Közhasznú Alapítvany Mlkva Mihályné
21. Hévízgyötki llag,vományőrző Egyesület Népdalkóre Szűcs ImIéné
22. Hévízgyörki Aranyalma Hagyományórző Egyesület KovácsDé To]di lldikó
23, Galga Telei,ízió Varga Mihály
24. vécsey LászIó országgyűlési képviseló Bp,1358 Széchenyi lkp,l9.
25. Pest Megyej Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatala Dr. Bóhm András hivatalvezető

Helyi vála§ztá§i Bizottsáe
26. Dr, Réii István Hévízg,vörk. Ady E,u.35. elnök
2'/. Basa Andrásné Hévízgyörk, Jókai u,4.tag
28. Tóth Istvánné Hévízgyörk, vass Z,u.3.tag
29. Horákné Pápai Edjt Mária Hévízgyörk. Vörösmafiy u.39. tag
30, Katona Dániel 219l Bag, Jókai u,5. (FIDESZ-KDNP)

1,sz, SZSZB
31, Bóna EN nié e nók 2192 HéVízgyórk, szahara u,22.

32, szekelesné Fercsik Anna e|nókhelyettes 2192 HéVizgyörk, Ady E. u,134
33, Bolos EVa Gyórgy ke tag 2192 HéVizgyörk, szahara u,24
34, Boda LíVla FlDEsZ-KDNP 2192 HéVízgyó*, Kossuth L,U,41,

35, sz lágyi N.4anka JoBB]K 2192 HéVízgyö, Béke U,291 1/1,

2.sz. sZsZB
36, Kovács |stvánné elnök 2192 HéVizgyörk, Akácía u 11,

37, fiy'ácsa] Róbedié elnökheyettes 2192 NéVízgyörk, széchenyiU.5.
38, Gyetván Pálné tag 2192 HéVízgyöi(, Kossuth L,u,l01.
39, Fekete Jáios F]DESZ-KDNP 2192 HéVizgyórk, Nyár u,7

40, sáp Bernadeit (Tóth T]bor del,) 2192 NéVízgyörk, Uttöú u 5]
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42, lvakla Józseiné e nók 2'I92 HéVízgyö ,AdyE,U,61,
43, sáp né Péli Henrietta e nökhe yettes 2192 HéVizgyörk, Uttöó Kóz 1,

44. Remény né Fercs k N,4argiltag 2]92 HéVízgyöík, Ady E,u 7

45. Bazan Gergó Nlihály (FlDESZ-KDNP) 2192 NéVízgyö*, Vöósínady u,46,

46 Horváth ZoLtán (JoBBlK)2193 GalgahéVíz, szó]ó U,1,

47 sápiAnnamária (Tóth T, de.)2192 HéVizgyöd(, l,]ttöró u,51.

48, Tóü Tiborjelölt
49, Bobál lstvanjelölt
50, Benkó Tibomé jelölt
5l, MonokiJózsefjelölt
52- Szi]ágyiIstvánjelöh
53, Kókailstvánnéjelölt
54. Bankó Jánosjelölt
55. Hol1óIstvrinjelölt

56, B"no. Cergely relonlátu. lelkész
5'/. Lindákné János Zsuzsanna evangélikus ]e]kész
.58, Karácsondi Mihály katolikus plébános

59. KustraHajnalkaintéZnéllF,ezetó
60. Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
o] . Cedei l lbom.l m .\ elodé.s,/en e/o
62. Dr, Hanák Klára hriziorvos
63- DL Sulyán Pál fogorvos
64. Dr. Majotos \raléria házi g_vermekolvos

65, Czerok Andrásié védőnő
66. Dani Róbert temetőgondnok
6'J. Hivatali dolgozók
68. Pest Meg,vei Kományhivatal Bp, 1052 Vá,osház u.7.
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szovics Mihái), képviseló

Zabos Ist!án képviseló

M€ehívott:
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.IEGYZOKONYV

A Hévízgyörki Ónkonnán}zat Képviselő-testiiletének 2014. október 27-en
18.00.órakor megtartott alakuló ülósérő1 a Hévízgyörki Múvelódési HáZ nag).terem
helyiségében,

Meghíyott.
Fercsik Tibor képviseló
Gedei Tibor képvise]ó
Piúér sándor kép\,iselő
Rajkó Gábor képviselő
Szovlcs Mihály képviselő
Zabos tStvan képvi5eIő
Lukesné CSábj Agnes je$,ző
Dr, RériI§tván HVB eh]öke
szilágyiné Pápai Anna óvodavezetó
Gedei Tjbolné művelődésszervezó
KuSt.á Hajnalka irtézirlényvez,
Ös9Zelogás Hévizg]ölké11 Eg_veSület

ÖsszefogáS a ]lévízgyórki 1!úságéft EgyeSüle1
Összelbgás a N},tLgdí.jasokélt Egyesü]ei
Hévizgyórki As§zon}kór!§ Népnúvószeti Egye§iilet
Hévizg}óíki PolgáróI Egyes üle1
HévíZgyorki TennéSzetbará1 Eg},esület
Gondolkodók o]vasóköre
lIévizgyórki sportklub
Hévizeyörki N}uedíiasklub EgyeSü]er
Góliát Fc
Európa Szivébcn Egyesü]ei
Galga-mentéért Egyesület
..Porszem KözösSégi Múhei}" Egyesület
Pa]ánta csa]ádsegjtó SZo]gálat Közh.AIapirván}
Hévizgyörki Hagyományórzó Egyesúlel l.trépdalköre
Hévlzgyörki Aranyalma HagyonányóEő Egr,üttes
calga Televizió
Pesl Megyei Kormánylrivatal Bp. ]052 Városház u,7,

Jelen vannak: I]azan Tibor polgánnester
FeIcsik TiboI képviselő
Gedei Tibor képviseló
PintéI sándol képvi5e]ő
Rajkó Gábor képviseló
SZovics Mihály képviseló
Zabos István képviseló
l ll e.nc C.abi Agnesjeglzo
Dr, Réti István HvB elnöke
Kustra llajnalka intézménrruez.
Kustra Pál Összeíbgás a Nyrrgdíjasokért Fgyesülct
Bóna Ervinné Hévízgyörki Asszonykórus Népnr.Egy,
Hajdú Gábomé Hévízgyörki Nlugdíj asklub
varga Nlihály Galga Tv
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Elhangzik a Himnusz.
1.)A 2014.évi önkormányzati Yálasztá§ yégl€ge§ eredménYéről táiékoztatás
Dr. Réti István HVB €lnöke: Tájékoztatást ad a vá]asztás eredményéről. va]amint
tájékoáatást ad anól, hog,v a képviselők és a polgármester a megbíZóleveleket az új
választójogi tönény alapjan átvették 2014, október 16-án_

2,)Képviselő-te§tűlet €skütétele. esküokmánv aláírása
Dr. Réti István HvB elnöke felkéri a képviselóket hogy az eskütételhez szireskedjenek
le];llnl. e§ a,, e.Lü 5zör cgeL utata mondati

A képriselők Dl. Réli Ist|átt HvB elftök előtt leteszik aZ esküL

3.) A Dolqárme§ter e§kütétele. e§küokmánY aláírása
Dr. Réti István IlvB elnök€ felkéri Bazal Tibor polgármestefi aZ eskütételre.

Bazaú Tibol polgá nestel Dl. Rétí Isírán HVB el ök előtt leleszi az esküt.

Dr. Réti ]stván IIVB clnöke| AZ eskiaő1 nindcn képviselő kap cgy oklnányt. amit most alá
ke1l ími nrinden képvisclónck.

Bazan'Iibor polgármcster átv€szi az ülés vezctésó1.

4.) Poleárme§ttr köszöntőie
Bazan Tibor polgármester: Az első szó a köszöneté. Köszönöm a választásban végzett
munkát. köszönöm, akik elmentek és szavaztak, köszönöm azoknak, akik erre a bcjutott
testületle szavaztak, Minden ember számála n]egadom a tiszleletet, mások véleményét is
tiszteietben tartom. Ószinte, igaz egyiitbniiködést ajánlok mindenkinek. A polgátrnesteri
tisztséget szolgálatnak tafiom, szolgálni szeletném a település mindcn intéZményét, civi]
szen,czetét, a telepü]és minden lakó_ját, Mindenkile számítok. annak érdekében. hogy falunk
szebb és élhetóbb legyen, Sok feladat és munka vár lánk, Nagy dolgok mindig allior
szú]ettek. amikor az egyéni érdekeket félre tudtuk tenni, 2014. október 12-én meg\.álasztott
hévízgl,örki képviselók előtt nagy ]ehetőség és sok feladat áll, Hiszem, ha köZösen
összefogva, eg}iittmúködve dolgozunk, meghozza miDdenki számára az eredményét. Az
eg}üttmúködéshez kívánok mindenkinek jó egészséget, kitaftást,

Bazan Tibol polgármest€r: Megnyitom az alakuló üiést, negállapítom, hogy a testület
határozatképes, mive1 a 7 fő képviselőből 7 fő megje]ent, .Iavasolon, hogy az alakuló ülés
napirendi pontjajt a képviselő-testűlet fogadia el az alábbiak szerintI

1.)A 20l1.évi önkol,má yzati választás yégleges eledl ényér(;l tájékoztdtás
ElőarJó_, Dr_ Réti István I1r'B elnóke

2.) Képl,íselő le|tület e.^küíéíele, eskü oknány dláílasa
EIőadó: Dr_ Réti ]&,^án HI.B elnajke

3.) A polgárnlesteri eskírtóíele, eskü ok á4, aláírása
EIőadó: Dr_ Réti ]s^,án WB elnöke

.1. ) P o l gálme síel köszöntői e

EIőadó: Bazan Tibor polgármester
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5,) Á Szerlezeti és Működési Szabál|zat felülvizsgálata
Előadó: Lttkesné Csábí Agnes jeg/ző

6.) Á polgármester í[Ietményének, költ5égtéríté§ének ]ne8óllapítósa
Előadci. Lukesné Csábi Agnes.j egyző

7_)Egyebek
a.) L'olt polgórmester +3 hayijuttatása
b-) VoIt polgármester szdbod5ágme9áltása
Előadó: Bazan Tibor polgármester

c.) Táiékoztatá§ \,dgJonnyilúlko.al téleli kótelezettséglől, összeljrheleílenséEí
szabáltoklól
E]ót!!!!: Lukesné Csábí Agnes jeg|ző

A Képviselő-testiilet a napirendi pontokat a jelen}évő 7 képviselőből 7 igen szavazatta],
egyhangúlag elfogadja.

5.) A Szenezeti és Működósi szabályzatról szóló 2/2013.íII.13.)§z. önkormánlzati
r€ndcIet módo§ítá§a
iif"srré Cr.ábiTer,". i"g,r,rő: Az új Mótv.szerint módosítani kell az SZllSZ-., változott a
bizottságok összetétele, ügylendje. A bizottságok köZül kötelező a Pénzügyi és
vagyonnyilatkozat-nyilvántaftó bizottság, ezen felül .javasoljuk még az oktatási és Kulturális
I!úsági és Spon Bizottság létrehozását, A szociális bizottság megs7lirrnc. mivel nár nincs
hatáskóre, A kiküldött mellékletek alapj án a 2., 4.- 5.,6.,'l ., l0- és 1 1-sz,melléklet. A rende]et
elfogadásához minősitett többség kei1.
Bazan Tibor polgármester: Ald egyetért a kikúldött lendelet-te]vezetben foglaltakkal, hogy
a Szelvezeti és Műkódési Szabáyzatlól sZóló 2/2013.(I1.13.)sz, rendeletürtet így módosítsuk.
kézfeltartással.je]ezze.

A Képviselő-testület aielenlévó 7 képviselőből 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:

Hévízgy ö t k Kö u é g Ö nk o t mán v, za la Képv í s el ő-te s t üI e té n e k
1 0/20 1 4. (X. 28,) sz; rende lete

a kép|iselő-testület és szenei szervezeli és Műkódési SZabóIyzdtálól sZóIó
2/2 0 13. (IL 13.) sL önko rmáfi)Eati /ehdeIeí fu ódosííás a

.í.§.

A rcndelet be|ezelő része 4z ahibbiikli változik:
I{évízgyörk Község onktlrmrinyzat Képúselő-tesíűlete az Alaptöryóny 32. cikk (2)

bekazdésében meghtltározott eredeti jagalkotói hatáskórében, a2 Alaptör\}ény 32,cikk
(l)bekezdés d,) pontjában lneghd|álozott.feladatkörében eljárya a kijletkez(;keí rendelí el:

?.§.
(1) A leftdelet 13.§.(]) bekezdése az alábbiakfu, |,|iltozik:
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,4 képliselőlestúlet íilését a polqfumester az elíogadott éyes munkateryben
/neghí]íálozalíak szelikl,,ag) rendkí|tli iilés eseíén híia össze és fezeti- Á polgármester
akaLlólyozlatása eselék e haláskörét az alpolgármester 1yakorolja-

(2)A rendelet 13.§.(2) bekezdése az dlábbiakra váIlozik:
A polgálmesteli és d kép|íselő-teslüleí tagjaíból lálasztott alpolgármesleri tíszíség

egyidejű betöltetlensége, lagy a polgármeslel és a képl,iselőleslület tagiliból l,álaszloíl
alpolgármeste/ tafiós dkadályo.tatása eselében a Pénzügyi Bízottság elköke h^ja óssze a
kép|iselő-teslületet, és wzeri a képvísel(í-testűlet üléi,ét.

J.§
(1) A íehdelet 57,§.(2) bekezdése az alábbiakru fiíItozik:

1z önkormányzdtí képyiselő fiegbífutása megszííník:
a,) a me8Választá5át köVetó helyi önkormányzati álta]ános Választás napján, jelöltek

hiányában elmaradt Választás esetén az időköziVálasztá5 napján
b,) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek Választásan mar nem

Vá|a5ztható
c,) az összeférhetetlenség kirnondásáVal
d,) méltatlánság megá|]apításáVal
e.) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben

táVol maradt, e8y éVen át nern Vesz részt a képViseló-testület ü]ésén

f,) lemondással
g,) a képvi5elő,testületfeloszlatásáVa]
h.) a képvi5elő te5tület felosllása esetén, Valamint
i,) az önkormányzati képVi5elő haláláVal.

(2.1 A rcnrlelet 57.§.(3) bekezdése az alábbiakra változik:
,,1 íelepülési önkoflkáry,zati képliselőre yonatkozó ósszeíéfheteílen'égi szdbdllokát az

Mö tl- 3 6,3 7 - §,ai szabályozzák.

(3) A íenneu 57.§-d (4) bekeztléssel egészül ki:
Az önkormányruti kép,-iselőre yonatkozó t ag.,onn:-ílatkozat-téleli eljáfásl a2 ]víötl- 39.§-.7

4.§.
(1) Á rcndelet 59.§-tól 63.§-íg az ilábbiakru váItozik:
59, §, Hé|,ízg,örk kózségben a polgármestet főállósban lóti4 el íbhdatát.
60.§. A Palgármeslerre lonatkozó összeiirhetetlen5égi szabályokat úz ],1ól\,. 72_§,a

szabályozza-
6l.§. (]) A polgárlnestel ónkormán},2ali, |aldmint álldmígdzgatásí íeladdtaií, hatáskörei! a

polgármesíeri hi,atal közteműködé]érel lálja el, Á hilatal tetékerylségél d szerlezeli és

Műkódési Szabályza!.!, ,dlanint az Ügrrend alapj án |,égzi,

ó2.,§. Á polgúrmesler MótN.67.§al szerinti feladaíaín túl:
a) segíti a klpliselőlestüIet tagjaindk íesti]leti, illel,"e bízotísílgi munkájLil
b) képyiseli aZ önkolmányratot
c) lapcsolatol tafl a Nólasztópolgúrakkal. valamínt a heui társddalmi és egyéb

szer!ezetekkel
d) íogadó órál |afl

Hélíő: 8,]a- óúig
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e) n!"ildtkozík a sajtónak
,/) szúkség esetén a KöltséE,-etési renLíeleíben jól,áhagott előírán!,zaton belül 50a.Oa1.-Fí

értékhatfuig kötelezettséget úlkllhal, fieb, dökíésélől d soron kdetkező íilésen tájéko:taljd a
le5tiiletet,

(2) A polgfumester az önkormó\,zat érdekeit séltőnek tarfutt képviseIőlesttileti dóntések
ísfuéíelt megtárg-altatásá|al kdpcsolalos jogát a Mü,^-6E- §- (])bekezdése szabállozza.

(3) ,4 Képvíselő-testiletlől ct polgámesterfe átlLlháZoíl haLáskölöket a 9.sz_ mellékleí

63,§- (11 A Képliselő-testúlet a polgá|mestel jal,aslaíóla, íiíkos szafazáss{ll, mínősített
többséggel a polgármestel hellettesítéséfe eg) tólsaddlmí megbízatású alpolgárnestert
túlaszt, Az alpolgármester a polgálmestel írányításával látja el|eladatait.

(2) Ilévízgyórk Községben dz alpolgármestelt a me§álasztott képliseIők közül úlasztja
4 képriselij-leltLilet, nem képvíselő alpolgármesteri lísztséget nen hoz létre.

J,§

(1) A rendelet 65.§-a az alábbiakra változik:
Á kéPN 

^^ 

e l ő -t e s tiil e t ál l a n dó b í z ott.s á g a i
(1) a pénzú8yi é5 Va8yonnyilatkozat nyilVántartó bizottsá8,
(2) az oktatá5i, kulturáli5, ifjúsá8i és sport bizottsá8,

A bizottságok 1étszáriát és összetételét a 6,sz, meIléklet tartalmazza.

(2) A rendelét 67.§-a az alábbiakra Váltoliki
A Képyiselő-lesttilet bilottságónak nem képliselő tagjára lonatkozó ktilök szdbályoka! az
Mó ty. 1 0 _ Jt - d t af t a l mdzx a.
(3) n rendelet 68.§. (4) bekezdése az a|ábbiakra változik:

A bizottsógak Lig)rendjét a ]a.,l l -sz- fielíékIel lurldlmazzd-

ó,§.
A rcnrlelet 70.§.(1) bekezdése az alábbiakra változik.
Az önkollnányz1li rendeLetet a helyben szoká,los lttódos a jegzií az elfogadást ktj|eíő naPon
kihíldetí és legkésőbb az azt kölető munkanapon íelteljeszti tóryényességi elleníjrzésre,
módosító rendelet esetében az egy,5é8e5 szelkezetbe foglalt rendeletlel egytiíl, yalaminl ]5
napon belúl közzéteszi az ónkofmá yzat honlapján- Heb)ben szokásos lnódnak íkősül cl
re deletnek d polgármesterí hild|al híldetőíábl/ián legalább ] hónaprd tólténő
killiggesztése-

z§.
(1) A rcftdelet 74.§.(1) bekezdése az űIdbbiakm vóItozik.
A Képyiselőlestiilet megbízatósának időtartamára eft)gadja teúkenységének irárytonalát,
az elsőbbséget élvező célokat, a hosszú t^,ú íejleszlési elképzeléseke! ídrlalmazó gazdasági
pragramjót,
(2) A íeftdelet 74.Fa (3) bekezdéssel egésziil ki:
A gazdaságí programot a Képviselő-testűlet az alakúó ülést kö,eíő 6 hónapon belül íogadjd
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8.§
A Xép|iselő-testület d rchdelet 75.Fót ht tályon kívüI helyezí.

9.§.
A tendelet meIlékleíeinek feIsotolósa az alábbiakru ráItozík:

Mellékletek:

]. számú melléklet:
Á íelePülés íontosclbb ddatdi -

2. szúmú melléklet:
Az 1laple|ékehységek kölérc |onatkozó melléklet -

3. számti melléklet:
A yállalkozít,li, ílletle egléb feladatokkal L,,lpcsolatos melléklet

4, számú melléklet:
Á tanác,lkozós í j o gg4l rendelkez(j tjn"^zert:eződő kózosségek ddltlai (né\ cim_ 1e_elő)

,j szám melléklct
}1településí ké}Níselők névsora - cím, teleíbn,lzóm. email-cím

6- számú melléklet:
Áz állandó bizottságok lélszá ai

7- számú mclléklet
A kóltségvetés úgrehdjlásáfa szolgáló számlaszámmal l.,apcsoldíos údaíok, és Cl :jzer|
álíalános íorgahní adó ulahyisága

8- számú ínelléklet
A szel,yhez rendelt részben anóllóan gazdáIkodó kollség|etési szelyekkel kapc,oldíos
szabályozás

9- sxáüú melléklel:
1 kép|iselőleslület áltdl a polgármesler/e átruházatt hatóskórök

]0- száínú melléklel:
Pen:üg)ii, ! og)oa]")ilotAnzal \-yil\daIa]ló BlzgnrOg l q,,,,nlljp

] ]. szőmú melléklet:
Oktaű,' K,,'tn.ált, lJu-,agi,, §po, t Bizút!:.jE l gll aJ.?

Fúqgelékak:

1.sz, Függelék: 
^ 

költség!etési ellenőrzés

2.sz, Függelék: A képviselő testii]et hivatalának iig,vrendje

J,./ li]ggelek: Po !ar- e.ler Hi\o,al Ua,/oo-a.,S/(lie7eI l"'g! e-d,'.
1.sz .Fü4!elék: PoIgórnleslelí Hiratal szeftezeti és Működésí szabáIyzald
5.sZ--í'üggelék- MególlaPodás a részben önálkjan la1dálkodó intézményekkel
6,sz. Fuggelék: Önkornúny:ati képú3elők w8lann!ílatkó:atá\,al klípcsolatos szabályzat

10.§
Á lendelet 2.sL helléklele az alábbi.tkla vóltozik:

2 sz melléklete
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Az a l ap t ev é ke n r- s é ge k kő r ér e,- ona t ko Z ó ln e I l é kl e t :

a]1]30 Önkormányzatok és ö kofmllnyzati hifdtalokjogalkotó és általáno| ígazgalási
telékenysége

al 1220 Ádó-, vám- és jötedéki igazgatd:j
013320 Kőztemető-íekhíaltás és nűködtetés
a ] 3 350 Áz önkolfiá yzati |apy)onnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
aL3360 Más szert részéte végzett pénz,üE3í-gazdálkodá§i, iizemellelési, eg)éb
szolgáhalások
013390 Egyéb kiegészííő szolgáltatások
016010 országglűlési, önkolmány.atí és ellrilpai parlamenli képtiselőlóIasztásokhoz

kap c s o l ti dó t eú ke ny s é ge k
0l6020 Orszógosés helyinépszavazássa|kapcsolaloslelékeq)ségek
016Ba Albnpolgárságí üg)ek
0]608a Kiemelt állami és ónklrmányzati rendenények
01]23 ] Rólid időíartamú köZíoglalkoztatás
01]232 Starí-mlmL,a plógram Télí köifoglalkoztatá,,
a11233 Ho,^|zabb időlartamú közíoglalkoztdtás
01] 236 orszltgos kazfuglalkozídtá|i program
a1]237 KíjzJbgldlkoztalási ninta?roL. am
a12 ]8a ,lllat,egészségtlgx
a15 ]2a I]í, QLlíópólyd építé,e
a15]6a Közutak, hídak allgutak úZemelletése. fefintartósa
0J -J Jb i, ;:bel,' ,,d,l,mn,]L):,ze|l,ggite,ekenl,igck
a51030 Nemfeszélyes(telepíilésí)hullddék(ómlesztett)beg-ííjtése,szállílásd,
átíakása
0610 ]0 Knzlilágííás
jutalu /oldtetulerl,e:,l,,
066a2a Város-é.tkozséggazdálkodásegyébszolgáltatások
0ua31 Család- és nővédelmi egészségügií gondozás
071a32 lljiaág- egészségt|igli gondozás
a\la$ Isblai, Llíáksporrfuyékenység és tánogatósa
a8la15 Szdbadidőspolt.(|ekíeációsspolt)']'eyékenr-ségéslámagatósa
a82030 Míi\,észeti tevékenységek (kiyéfe: színház)
082012 Könlltári óllomány gdlaPítása, nyilfáníaríásd
082013 Könyvtóri álkmárty Jeltárása, megőrzése védelme
082011 Kón},úári s1olgáltatásak
082a9] Kö2művelődés-közósségiéslálsdddhni/é|z\,ételíejleszíése
082a92 Közmhelődés-haglományoskozosségiktlturáli^érlékekgondozása
a32a% Közműyelődés- egész életle kiterjedő tlrulils, amaíőr fiiílé:jzetek
a82a91 Könnűyelődés- kultLlrális alapú gazdaságfejlesztés
a36020 HeIyí, térséli közösségi tél bíztosítósa, mííködtetése
a86090 Minden;féle egyéb szabddídős szolgólíatál
a91 ] 10 otodai nevelés, ellá!ús szakmdi feladatdí
091] 20 Sajátos nevelési igényű gl:ermekek óvodai nel,elésének, ellátásának
szakmai feladatai
09] 110 Óvodai neyelés, ellúlás műkódtetésí íeldddtai
09]22a Köznewlési íntézmény l-,l. éNfurydmón tanllók neleléséyel, oklatásáyal

ö s s z e fü ggő műkö dt et é s í Je l ad a t o k
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a92120 Könefelésí intézfiény 5-8. étfulyanón tanttlók neyeléséyel. oktutásál,al
ó s s zeíij E gő míikó dt e t é s i íe l adal o k

096010 owdaiintézményiétkeztetés
a9602a Iskoldiintézméúyiétkeztetés
102030 ldősek, demens betegek nappali ellátása
]0602a Lakásfenntartással,lakhatassalosszefiiggőellátások
]a7a51 Szocialisélkezteíés

11,§.
A rcldelet 4.sz melléklete az clábbiakla változík:

1- sz. Melléklet

o ns ze n ező.lő kózöss é É e k fl .lal a í :
. Biró\,íx illol b?ilg.|?"fi:'

Cím vezeíőneye
Ósszefcgás Hél,ízgyórké/t

ERyesület

Hélízgyörk, KossLnh L-u- l ]. Bobál Isnán

Ósszefogás a l{yugdíj Cts okér í
EEyesijlet

Hévízgyórk, Kossttth L.tt ]9. Kllsírd Pál

Ossze;fogás a Hévírgyólki
]íi ús á,! é r t E 4, e s,iil e í

Hétízgyörk, Koss th L-L|-]9- Kllsh,a Tamás

Hévízgyörki Asszonykórus

Népmí[y é s z e l i E Py e s ül et

IIétízgyörk Szahara u-22 - Bóna Eryinnó

G,,,nd o L ko d o k (llv u : o kcl t c Hélízg)ölk, Kos,luth L,u. ]24

Hél,ízgyörki Telmészetbdrát

Egesíile/
Hévízgörk, Ády E.u. 1,13, Ifi, Benkó Lószló

Hélízgyörk
Egyesület

Polgárőrség : Héyízg},örk, Kossuth L.u.l ]. Babál ]s!,^án

H^,ízgyark Sportklub Hé| í z Pyöí k, SD o l t pól,,^ a u - ] -
pintér sándor

Euróba szívében

Ismerelleriesztő Eg)esüleí
( E tt r ó p a S z íy é b e n E y,- e s :l l e t }

Hél,ízgyör k- Kos suth L-u_ ] 9 _ Nádaskúli trífuía ]

GaIPa Mekléért E{|esület Hél,ízgyörk Kossuíh L-u- l 9 Bereczki Jánosné

]{év íz gyar ki Nyu gd í i ls kl ub íIéyízsyörk Kossulh L,u, ]9 HatdtiGóborné

,, Porszem Közölségi Műhe b " H élíz x y- ör k, Józ s e f A- tt - 3 8 Dobos Csaba
palánía családsesítő Hélízg|ó/k, Ady E,u,7 Bazan kalalin
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Szolgálat Közhasznú

ÁlaDííyóm|

Hétíz g1 örki Hag1omá 1.-őrző

Esyesület Népdalkóre

Hévízg, örk, Kossulh L. u- l 9- S:lics Imrjnj

Llévízgyörki Alan)-qlna
Hd gy o m ányől ző E zyút t e s

Hévízairk, József Á-tt,2 8. Kovác.tné Toldi Ildikó

Ga,tű, ,(,
Vezető neve

Hév rk, tt, ]. ' Toldí Miklós

Nihcs bílóság áltdl bejeg],ez|e:

Megjegyzés_

' Önszeneződő kózösség a bíróság áttal bejeg)Zett egyesLilet, alapínány, amely az
önkornán!-zd! ilIeíékességí tefiiletén beiepJ)zett székhe$lel rendelkezik.

]2.§.
Á fe delet 5.sL fuellékleíe dz alábbiakru últozik:

5.sz. melléklet
telefonszámaT leníilési I(é iselők née e vlse llcv§Ura. clIIl § Il

NéV Lakcím Telefonszám E-mall

Bazan Tibot
PoIgáírhestet

2192 llévízgyötk,
JóuefA.u. 39.

Tel:06/20-3714-764 b tlz aní 1 ftl i n| i t e l - h Ll

Fercsik Tibor
képyiselő

2192 Hévízgyork
Kossuth L.L\,8.

Mobi|.30,525,6L)Oó t í b r c s i k a. g a l g a k l,*. h u

Gedei Tibor
képtiselő

2192 Hétízgyötk
Adv E.u.70/a,

Mohil 30-20l6-385 Gede iTi bor 6 1 aL,s!:]!!]].!!)]]]

pintér sándor
képyiselő

2192 Hétízglark
Fiil5t S.L|,35,

Mobil- 06,/2a,91 17,13] s andor, p inter. scll.gma i l, hLt
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Rajkó Gábor
képyiselő

2192 Hévízglörk
thtólő u 18

Tel:06/28-590-515
06/20-969-8a53

r a i ko lil v j r ayt r e n el, hu

Szol,ícs Mihály 2192 Hévízgyörk
képvíselő .Adv E. u. 53ia.

Tel: 06 28/135-017
Fax_, 0ó 28,/590-790

,\. oy i c s a uí oa).i n i l e l. h Ll

Zabos ]síán
képviselő

2}92 Hétízgyark
,lranv.} u 20

Mobit. 06/2a-%6-1a36 . o b o s í,l tyd nQ) qa l ga kt| hll

-1J.§.
Á fehielet 6.sL ,nelléklete az aldbbiakra változík:

l, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat \yilvántartó Bizottság 5 fó

2, oktatási Kulturális, Ifrúsági és Spofi Bizottság 5 fő

14.§,
A rendelet 7,sL DftIIéklete az dlúbbidkla ldltozík:

A kajltségvetés végrehajtásáru szolgáló számlaszámmal kapcsólatos adatok,
é5 a szer\, áhalákos .forgalmi adó alanyísága

]. A sz4uk§rZ.9|é_pé!ElJJ!!Z!!J39!9 |
Rqiííeise11 Bank Rt.

2l §z!r!]!!9z!őri]]1
RaiJJbisen Bank Rt, 1a51 Budapest, Akadémía u.6

3. Bankszámla számd és neve
-Kóltséqvetési elszámolási szómla száma. 12001a08-aal 3nn a0] 00a03
- lllami hozzáiániások számld szána: 1200 ] 1U-Oa l 3 2828 0a2Oa000
- Társ adal ni ás szefogás sal megl alósttló kózmíífej l esztés hozzáj árulas
lebonyolítós száml a száma - 1 2 a0 1 003-00 1 3 2 3 3 9-00 l 0a 0a9
- Gópj ármííodó beszedési számla száma: 1 2001a08-00 ] 3 285 0 0a 1000a2
- Iparűzési adó számla száma -, 1 2 a 0 ] lB-a 0 1 3 2 3 6 l -aa ] 0a 0a3
- Késedelmi pótlék számla száma: l 20a 1 008-00 ] 3 287 2,00 ] 00001
- Bírság szánla szúma : ] 2 00 1 008-00 ] 3 2 88 3 -a 0 ] 000aa
- TermőJöld bérbeadása számla szánla: 1 2a0 l 0a3-00 1 3 2891,00 1 00006
- Ideqen beyételek számla szúma: 12001008-00l32905 0a]aOOa5
- Mtmkabér számltt száma- 12a0 1008-00 1 32823-al 30a]a0
- Talajterhelési díj elsz.számla száma: ] 2 a0 ] 003-00 ] 0373 ],00100008
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- Ille lé kbeszedé sí száml a - ] 2 00 ] 008-00 1 1 3 9 5 2-00 ] 0000 6
- Egyéb bevételek alszúmla Telkek: 120011U,Oa ] 32828,0a3 00007
- Egl,éb betételek alszámla: ]20010a8-00]02]76 00]0000l
OEP fnanszírozási alszámla: 120a 10ü,a0 ] 32828,01000a09

Á szery általónos forqalmi adó alakyiságo: a Hil,izgork Kozsig ÓnAorntlnyzula az
últalános szabályok szefikti áfa aldny.

15.§.
A lendelet 9,sL melléklete al ílúbbiakru láIíozík:

9,sz.melléklet
A képl,iselő-testüIet dltdl a polgáímesterfe álruházoít haláskölök

1, Gyakorolja a munkáltatói jogokat a je8yző, aZ egyéb munkáltatói jo8okat az
önkormányzati intézmények Vezetői és az önkormányzattal közalkalmazotti
jogv]szonyban állók esetében,

2. Két képViseló-testületi űlés közötti időszakban utóla8o5 beszán,]olá5j kötelezettséggel
jo3osult aZ önkormányzati intézményeknél ellenórzés elrendelésére.

3. Gyakorolja az önkorrnányzati insatlanokkal kapcsolatos rendelkezésj jo8ot a

bérbeadá5, é5 az elide8enítés kiVételéVel, a Vagyonrendelet alapján,
4, Ellátja a helyi szociális rendeletben és 8yermekVédelmi rendeletben fo8lalt

pol8ármesteri hatásköröket.
5, A képv]seló testület hatásköréből át nem ruházható ű8yek kivételéVe| a testület két

ülése között halaszthatatlan úgyekben döntést hozhat. A hozott döntésről a testü|et
soron kóvetkező ú lésén beszámol.

6, Az állampo|8árok élet- és va8yonbiztonsá8át Veszélyeztető elemi csapás é5 annak
eihárítása érdekében a költségvetés körében átmeneti intézkedéseket hozhat, az

előlrányzatok között átcsoportosítást hajthat Végre, a kö]tsé8veté5i rendeletben nen,|

szerepiő kiadásokat is te|jesíthet, rnelyről a testület le8közelebbi űlésén beszámol,
7. Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközők egy éVnél röVidebb lejáratú lekötéséról,
8. En8edélyezi a kö2ternetést, a temetésj segély kifizetését, Valamint dönt a Bursa

pályázatok eIbírálásában,5zociális rendeletben szabá|yozott esetekben különle8es
méltányossá8ise8é]yt á lla p íth at me3.

1ó.§
A rcndelet 1l.sl helléklete az dlábbiikru váltoxik:

H ét ízgy ö t k Kö zs é g Ö n k o f hránf zat K ép, is el ő-te st ül e te
Pénzügli és 

^*^ii!;,::r:,ri!il\)á 
ta ító B izotts őg
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1- Á Pénzt]gi Bi:ottság fto\,ábbiakbdh: Bizottság) működésének ré|zletszdbálraít a2
0lábbiak szerinl határozza meg.

2, A Pénzt]g)i Bizottság Héyízgúlk Ko:ség onkormúnlzurának Kipuselő,testiilete
állal létrehazott álla]ldó bizottság. A Bizottsóg 5 tagból áll. 3 íő fálasztott kepyiselő,
2.fő hikag-

3- Áz Elnók |áldsztott képliselő. A Bízottsóg munkájál aZ elnök irányítja, aki a
fiegíblelő fórulnokan képyiselí a Bizottságaí. Áz elnók hellettesílését annak tóyolléte
w51l egl,éb akadályoztatása esetén Ll bízoítsag aful úlasztott helyetlese, ennek
hiányában a legidősebb |álaszíott bizattsági tdg látja el. A hebeítes kízárólag
választ ott képlis e l ő lehet,

1. Az Elnök a hatáskóríleg illetékes témákbdh eIőkészíti a képyiselőlestiileí dönté|eit és
ellenőti a döntések yégrehajíásúl. Ellenőlzi a képfíselőlestúlet hiyatalának a
kép|i,relőlestíilet dóntéseinek az előkészítésére, illetőleg l,égrehaitására ifányuló
mllnkáj át s aj áí haíásköft ben_

5. .7 Bízottsóg éles tnünkate],N dlapján nűkódik, amely kialakítósá}lál Jig|ele be yeszi
az ónkolmán)rll éles rogralnját,

6. A Bizottság müllkalerléle jav$lcltot tehet:

a) bárnelyik képliselő,
b) d bizoltság tagicl
c) a polgármester
d) az alpolgúrmester
e) a jeg,ző

7- A Bízottság muhkaíeryélől maga dönt, tájékoztatás céliából azt a képyiselőlestülel
elé terjeszthet.

8- Á Bizoíts/lg .felaclata ellátósa érdekében szíikség szeri]t ülésezik- Az ülésekeí d
BiZottság elnöke wzeti,

9, A Bi2ottság döntéseít nyílt szaNazással, egyszerű többsóggel hozza.

la- A Bizotrság hatállzdtképes, ha dz ilésen 3 fő jelen van A Bizottság üléseínek
állandó meghílouai:

a) PolgálfuesteL
b) Alpolgálnester,
c ) t e l epiil é,l i kép\,í s e l ő k,

d) jeg)ző,
e) toyábbi ilcghíyottdk.-
fl a mtlnkatenben szereplő személyek,
g) ahket a Bizottság elnöke megjelöl.

] ]. A Bizoííság iilósei nyílvánosság szempontjóból a képtiselő testület iiléséfe Nohaíkozó
szabúlyok az értényesek. Á Bizottsági ü]ésen előterjesztett íráso,1 dokumentumok
(meghí\,ó, előíerjeszíós) soktzorosításáról, po,1tózósáról a jegző által kijelólt hiwtali
dolgozó gondoskodík_
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12. A Bizottsóg elhókét az SZMSZ-ben meghaíározott úlésl,e.elői jogo|ű"^áry}ok illelik
meg,

13. A Bízotxág tiléséről j egyzőkóny| ké|ztil, aneb) tartdlmaz.a:
a) a Bízottság létszáll1át
b) az alésen megielent Bizattsági tagokneút
c) ató|ol fiarddottak közúl azc,két, akik tá|,ollnaradúsukat előrejelczték
d) a meghílottak nerét 1ailón, akik az úlésen megielektek)
e) a hatá|,ozatképe\séget

J) a megtárglalt napirendek lényegét
g) 4 tárgyLllí hdpírendek soráú hozott döntést, ú ásíaglalást, stb. a szafazali

ará y íe ltijntetéséye l,

11. Á Bizoftság nlésén készúk jeglzőkönyl)et 2 munkdnapon belúl át kell adní a Hivatal
jeglzőjének- A Bizottság írásos dokumenlumait a jeFlző kielölése alapján a Hiyatal
arra illetékes dolgozója kezeli_

]5. Á Biza súg ellátja d kéP|iselőlesliilet által átluháZo!l hdtá"^körben ellátandó
fe ladat okat, amelyek a kő,et kezők.

a) előzetesen meglúfglalia és Néle ényezi a képl,iselőlestülel elé ketiiló, a2
ónkornáry,zat köllségrelésélől szóló rcndeleí tetezetél, a2 ()nkof mányzat
:Jr.,zdmJJj\,jr,,t tjlo r,ndel,t telNc.llé! a_ On1,o.,nánlzat 1il,|,€, I,ola;,1.1l
háromnegyed éles gazdólkodásáróI szóló bes.ánoIójának, toyábbá az
Ónkormányzat kaltség,,etési koncepcióján4k teryezetét, gdzdasági programot,

b) fig,elemmel kísél,i a kóltség,etési bevételek alakularát |külökös tekíníettel d
saját be|ételeLre) a |ag)onyáltozús alak císát, értékeli az azt előidéző akokat

c) íájékozlaíásí kéúet a képl,íselőlestület által dnyagí támogatásban /ésZesített
egestiletek/ől, szer|ezetekíől a támog.llás JLlhusználására vonaíkozóan,

d) az Ónkormányzat adórendeletének előkeszítésében yaló al,tív részyétel és
véleméq,ezés,

e) jaraslatot tesz d polgármesteri illelrnény emeléséfe,

í) jaraslltot tes? jutalomrd ?olgármeslernek meghcllálozoll időslakbcln yégzeít
nunlaij a é r t é ke l é s e al apj án,

g yag)onnyilatkozaíok keZelése, lizsgáldta,
b Oslzeíérhetellekségi eljáratok kezelése, fizsgálata, egéb

összeíérhetet]e séggel ka?csoldto§ íeladatok ellátásd
í) ,Jayas\.ltot tesz a kuhulális, hagyományőrző és spol,t alapíl,^ányok, egyesúletek

anyagi lámogatásór4.
j) a Bízottság elnöke beszámol a po[gármesternek a bizottság munkájáról.
k) Á Bizottság elfiöke beszámol írásban a Képfíselőlesltilelfiek d 1 é\,es

ll á[ as zt asi c ikLus b an y é gz e ! t í e| éke nys é gé ól.

]6, A Bizottság Dlííködése közbeníőbb ktlpcsolatai:
- íestlilet egyéb bízattságaí
-.ingl,ző
- polgármesíer
- alpolgármeste/-



I2a

17- Az it nem srabólyazoíí kérdésekben 42 Mö - lalahinl az SZMSZ vonatkozó
paragrafls at ke l l alkalnazní.

17.§.
Á re .lelet 1l.sL melléklete oz nlábbiakru váItozik:

11. szómú melléklet

H év ízgy ö r k Kö a é g Ö n ko í hórylzal k é pl i s elő-tes t ülete
oktatási, Kulturális,. ffjúsági és sport Bizottságának

Ugyrellje
l- Áz oktatási, Kulturálís, lfjúsági és spall Bizotlság (tolábbíakbdh: BiZoílság)
működésének részletszabályait az alábbíak szeríní hatálozza meg.

2. Az oktatási, Kulturális, ffjúsági és spoíí Bizottság Hévízglórk Kazség
Önkormányzatának képvíselő teslüleíe áltdl létrehozott állandó bizottság, A Bízollság 5
tagból áIl: 3 fő választott képliselő, 2 íő lrtjltag,

3. Az Elnökfálaszlolt képyiselő. Á Bizottság mlolkáját az elkók ifúllyítju- akí o megíblelő

íórlmokon kép\,iseli a Bizottságot. Az elnök helyetteJítéséí lnnak lálolléte wg, egyé$
ílkddólyoz!C|tása esetén a bíZotlsltg óltal láldszlalt helyellese, efinek híá1l!ában a legidijsebb
yóldszlotl bizaísúgi lLlg látja el. A helyettes kizáúlqg fálaszíott képyiselő lehet-

1. AZ Elnök a hatásköl,ileg ílletékes témákban előkészíti a képviselő tesííilet döntéseil és
ellenőlzi a döktésektéglehajtásáí- Ellenőrzi a képlíselő testüleí hívatalának q kép|íseIő
testűlet dóntéseínek az előkészítésére, illetőleg úglehajtá§ára irányuló mttnlcáját saját
hatáskórében.

5. 1 Bizott|óg éyes munkatefy alapjáfi működik, anely kíalakításánó[ fgyelembe t eszi a:
ónkormányzat éw s prc grdmj át-

6. Á Bizotlság munkateflé/e jalaslatot tehel-,

a) b órm e lyi k ké pti s e l ő,

b) d bilottság tagía
c) a palgárfuester
d) az alpolgáúnestel
e) ajegyző

7, A Bizollság mufik1teú*él,ől naga dónl, tájékoztatás céljából dzL a képiselő leslúle! elé
terie5zthet,

8. A Bizottságfeladata ellátása éldekében szílkség sxerhl Li[ésezik- Áz ülésekel a Bízoítság
elnöke yezeti,

9. Á Bizottság dóntéseit nyílt szalazással, eglszeríí nbbséggel hozza.

1a. A Bízottság hatfuo:aíképes, ha az ülésen 3 fő jelen wt A Bizottság úléseinek állandó
meghíyottaí:
a) Polgármestel
b) alpolgármester
c) iegyző
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ó tolábbi meghílottak
e) a munkateruben szereplő személyek
fl képtiselők
g) akiket d Bizottság elnóke Dleqjelöl-

] ]. Á Bizottság ülései nyil\,ánosság szempantjából a képliselő testúleí űléséle vonatkozó
szahályok az értényesek. Á Bizottsági úlésen előterjesztett írásos dohmentumok (ueghíuó.
előíeriesztés) sok§zoro|ításáról, postázásóról ajeg},ző által kijelölt hildtali dolgo:o
gondoskodík,

]2. A Bízottság elnökét a2 SZMSZ-be meghdtáfozotl ülé§ezelői jogasíllányok illetik meg,

]3. A Bízo!lság ülés éfől j e g!.ő kóny|, készül, lmely tartalmazza:
d) tl Bizottság létszá ót
b) az úlésen fuegielekt Bizottsági tdgok ne\,él
c) a táyol lndladottak kózúl azokót, akík táyolmaradá,tukat elűe.ielezték
d) a üeghílottdk neút lküIön, akik dz Lilésen megjeIentek)
e) a hatórazciképességet

.í) a megtálg)crlt ndpírendek |ényegét

€) a íárg)alt napiendek sortin hozott dönté}^t, állásfuglalást, slb- a sia|dzali arary
feltantetéséve[.

11. A BízottsáE ijlésén készűh jeglzőkónyyet 8 munkanapon be[LiI át kell adní a Hilalal
jegzőíének, Á Bizottságírúsos dolnmeníumaií aje€lző küelólé,re alapján 4 Hiydíal drra
iIle t é kes dol gozói a kezeli -

]5. Á Bizatíság ellátja a képyí.selőleslület által átruházolt hdtásL,örben ellála dóíeladdloku!,
amelyek a kótetkezők.
- megtárglalja és véleményezi a hatáskölébe tcrrtozó rendeleílenezelekel,
- kózreműködik az ól;oda neyelésí, illebe pedagógíai prcgramjának jóváhagyá,tában;

köZrelnűködik a keNelési, ill. Peddgógiai p],ogram légrehajtásának értékelésében, a
kö.akíatási intézfién!ben folyó szakmai munka eredmónyességének megííélésében,
- véleméry,ezí az óvoda vezetői állóshelyére kiílt pályázati kiírást, a beérkező pályázatokat, és

,iaytlslatot tesz a Képyiselő-lest[iletnek a Ie2ető személyére;
- cl közósségiszíntérrel, illen e közművelőclésí íntézmé nyel k.!pcsolíltbdn segíti a Képliselő-
testület n,junkájál; l,élemén"|ezi a köZműyelődési intézmény hasznáIatí szaból|díL
1r1 űködésének nódj át, 1)alamint a köZ íl\elődé si inlézmén!.feladatai í,

- úle é yezi a műwlődésí ház és kanyvtár éyes munkatervét
- támogatja és segíti a KéPNíselő-testiileí nunkaját abban, hogy d kózösségi kultvális
haglományok és értékek ápr,,lása, a műyeIődésre, a lakosság életmódja j afí!áSát szólgúló
bul tLí á li s c é l o k me gl a l ó stl ha s s an ak ;
- a töryény keretei és a helyi rckdelet aldpjálljcoasl(|tot tesz a helyi kiíünte!ések és elismerő
címek ulapítására;
- - közremíiködik a köZségi üfinepek megszeftezé5óben, |ebon},olíIásuk ügyébefi,

- a Bizolt§ág elnöke beszámalási kóte]ezettsé8ge1 tarozik a polgálmester felé a Bízottság
munkajáról.
- a Bizoftság elnök" beszámol írásban a Képliselő-tesííiletnek a 1 éyes yálasztásí cikltlsban
yé gzett bizott 5ági munkáró l-

]6. A BíZotíság működése közbe}lfőbb kapcsolatdi:
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- testtilet eg,,éb bizoltságai
- jegző
- palgáfmester
- alpolgáft esler-

17, Áz ítt nem szabályozatl kéldésekben az Mötv., yalamint az SZMSZlonalkozó
paragr aJú sait ke ll alkalmazni

-1&§
záró rendelkezések

(1) E rendelet a kjhirdetését köVető napon ép hatáyba, é5 hatályba lépését köVető napon
hatályát Veszti,

(2) A rendelet k]hirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik,
Hévízglörk, 2a11. október 22

Bazah Tibol Lukesné Cstíbi Ágnes
]egrzo

6.) A Dolgármester illetménYének. költséetórítésénekmegállaDitása
Az előteriesztós írásban mel|ékelve.
Lukesné Csábi Ágnes iegYző: Isl11efietem aZ Mötv, 49.§ ában foglaltakat.
49.§.(1) ,.A képviselő{estület döntéshozatalából kizárható az,, akit vag}, akinek a köZeli
ho7-7,átaítozójáí az ijgy szenélyesen érinti, AZ önkormányzati képviselő köteles beielenteni a
személyes érintettséget. A kizárásról az éIintett önl(ormályzati képviselő kezdemen;ezesere
vagy bármely önkonnányzati képviselő javaslatára a képviselő-leslület dönt, A kizárt
önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából j elenlévőnek kell tekinteni."
AZ önkormányzati képviselő (polgármesler) kizárásához minősített többség szükse8es,
Amennyiben nincs meg a kizáíáshoz szükséges 4 igen. a képviseló (polgánnestel) szavazhat,
Kérem, hog], állapítsák mcg Bazan Tibor polgáImester iL]etnlényét a törvényben clóífi módon,
a kikü]dött határozati i avaslat szeint,
Bazan Tibor Dolgárm€ster: Bejelentem személyes érinietlségemet, Kérem a Képviseló,
testűle|et, amennyiben egyetértcnek azzaL hogy a polgármester illetnényének
megállapílásakor a döntésből k legyek zán,a, kéZfeltaltáss al j elezzék.

A Képviselőtestület a jelenlévő 7 képviselőbő1 7 igen szevazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozzaI
78/2014. íx.27) sz. KéDYiselő-testületi határozat
tlévíZgyörk KöZség Öntormán_vzat Képvise]ő{estülete ílg,v döntött, hogy Bazan Tibol
polgárrnestefi személyes érintettsége miatt kizarja a polgámlesteri ilietn1éí,v megállapításálak
döntésébó1.

!9!9|@: Lukesrré Csábi Ágnes jegyző
Határidő: e7onna]

Bazan Tibor Dolgármester: Szavazásla teszem fel aZ alábbi határozati javaslatot

LHévízgölk Kazség Ónkormányzdt Képliselőle,núlete ú9 dóktött, hoa) Bazln Tibar
polgá|mestel íllellnényét 2011. október ]2- apjától 118.70a.-Fti'hó összegbek állapítja meg-

Kóltségtélílésél a2 illethléfiye 15 %-ának mep;felelő összegben, azdz 67-300,-Frlhó-bdlL
állapítja meg. ", aki ezzel eg)etért, kéZJ'eharlással jelezze
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szavazattal, 1 fó kizárással az alábbi
A KepviseIo-restüler 

"jeIenleró 
- kepvi.eioból o

halarozatot hó77A.

H;vr,zerOrk Kozseg Önko,,r,ániá-ieovGl-estülete úgy dóntött. hogy Bazan Tibor
i""$:::::Tj":|"lT"lii.ii0]1 :k]ur..'r: napjától 448,700.,Fi&Óösszegűáttapítjameg.
Költségtéiitését az illetménye 15 %o-anak rnegrae]o osszegúe,,, ;;';),:Ö.Í,fifi";
átlapítja meg.
Felelő§| Lukesné Csábi Ágnes jeg,lző

Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
B;n) arszkire lorh Lrika pü,ea.

Határido: azonna]

7.)Eeyebek
a.) volt Dolgármester +3 hayi iuttatá§a
&]:lo1üieszté§ ir4sban me|léLelve a ieerzokönrlhöz.
qnzan llDor polgárme§tcr:lsnlerleti az előteljesztésben foglaltakat, A}i egyetért aZ alábbihatarozali javaslattal: ,,Hétízglótk Kalég oikormányz., klpiii"ti irrrt"ir" úg) döntölth.og.7'óth Tibo/ l)oh polEalfmesler ftsziie a toyóbbi at]hái t'i'i"ri'r,lirid*írln *,álldpítía meg. ", kézfeltarással jelezze.

A Kepviselo-testü]et a jelenlero 7 képviselóből 6 igen szavazatta], 1 lartóZkodással az alábbiIl'dlato7aíoí nazza

P40!1-4JZl:l-bílp!lg!p:!:!ü!tti hutáro,n l
He\iz$7örk Közseg onkormanl zat Képviselő{estülete úg}, döntótt, hogy Tóth Tibor voltpolgármester részére a további adható +j havi végkielégírési nem árr"pit'j"ii"g.
F€lelősj Bazan Tibol polgárnlester

Lukesné Csábi Ágnes jegyző
Góiyáné Dudás Edit gazd.vez,

Határidő: azonnal

b.) volt Dolgármester §zabad§áemegváltá§R
&slót"llc,rti. i.".ban,nellffiieÁ7köol hör.
B4zan Tibqr polgárme§t€r: Isme.t.ti ar.lőG4Eiiben foglaltakat. A szabályozatlanság
miatt a polgármester úmak nen volt szabadságolási ter.,:e. a szataJsagmegváltást anegkérdezett jogi szakéItóklek túlnyomó része azt az állásfoglalásr adta. togy emek aszabadságolási.tervnek a iriányában ai esetek nagy részében a biri.ag.u t".,ii'u ,o.. turnyo-0
részében a vo]t polgármestereknek ítétték meg a szabaclságmcgv-áltrisr Én ezt et tudomfoeu9l] n:l gondoiont, hog; ennek a testülÚekjogre.t0-0or_ioiiái'tJlle,,e kezdeni. amu <a]a. Ug), golldolom, hogy mindenkinek meg van arról a *leménye, azt is el tüdomfogadni, hogy ha valaki ezért bírálatot fog nrlgfogalmazni. min;;"il; meg ]esz avéleménye, AZt ajavaslatot fogom a képviseútársaim-elé te4esaeni, t ogv iotn rito. uoItpolgámester íunak ne csak a 2014,óvre, hanem az e]ozo .n.tl"n r"mu]áá.ott, ki nem vettszabadságának a pénzbeli megváltását t.ínogassuk.
Fercsik.Tibor.!épviselő: Ami jár a tdrvény szerint és megilleti, azt ki ke]l fiZetni, 75 napis'abadságot kell megváltani az utóbbi két évről- A törvény slednt lt ',ar a tJi Jv.., terrat a tetév alatt 3 napot volt szabadságon, Nyilván ha ez ig1, van, azt a péizt Á teii nzetrr;. nirr"s



éfielme pereskedni, de el lehet gondolkodni, Ha polgármester ű lelkiismelete tiszla, és ez a
75 napi szabadságmegvátás 2.100,000,,Ft őt megilleti, akkor ki kell fizetni_
Bazan Tibor polgármest€r: SzavMásla teszem fel aZ alábbi határozati j avaslátot:
,,Hévízg,örk Kozség Ónkormányzat Kép.)iselő testülete ú8!- dók!ólt, hog Tóth Tibor ,-alt
polgármester részóle 2.a99.736.,í szabddság egváltdst kiíizet a 20]].é.li íartalékkeret
íerhérc__A Képyí|elő-testúlet felkéli Bazarl Tibol polgármestert, hog, kúldje meg a Maglar
Allamkincstár részéle a l egszüntető okirulot és az elszámoló lapot.", aki ezzel egyetér1.
kézfeltartássaI j eIezze,

A Képviselő-testület a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, eg,vhangítlag az alábbi
hatálozatot hozza:
81/2014. (x,27.) sz. Képviseló-testületi határozat
Hévízgyölk Kozség Ónkormányzat Képvisclő-testüIete úgy döntött, hogy Tóth Tibor voit
polgármester ftszére (']5 nap) 2,099.786,-ft szabadságmegváltást kifizet a 2014,évi
ta]talékkeret terhére, A Képviselő-testület fe]kéd Bazan Tibor polgámestert. hogy küldje
meg a \lagyar AllamkincstáI lészéIe a megszüntető okimtot és aZ elszímoló lapot.

!9!9!@: Bazan Tibol po]gfumeslel
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
Bányánszkiné Tóth Edka pü.ea,

!3j,;!!!{; azonnal

c.)'l'áiékoztatás vá§,onnYilatkozat tételi kötelezettségről, ő§szelérheteílensigi
szabálvokró|
ioÉIné C.,íbi Áen", i"qtrő; A képviselók kézhez kapják az önkormányzati Híriel,él
201,1,évi 2, kü]önszámát, amely tartalmazza Magyarország helyi önkolmányzatairól szóió
tön,ényben meghatározott összeférhetetlenségi, méltatiansági szabályok alkalmazását,
Az önlrormányzati képviselóknek a megr,álasztásukó] számított 30 nap áll rendelkezósükrc az
esetlegesen í'ennálló összeférhetetlenségi ok megsZiintetésére,
Az önl(olmányzati képviselőknek a megválasáásuktól számított 30 napon belül ke1l
kérclmezniük a felvételüket az adó7,ás rendjéról szóló tön ényben meghatározott
köáartozásnentes adózói adatbázisba, majd a feh,ételűkre iránluJó kérelem ben}újtásának
hónapját követő hónap utolsó napjáig kell a képviseló testületnél jgazolniuk az adatbázisba
való felvételiik megtörténtét.
AZ önkormán_\,zati képviselőkrrek a megválasztásuktól számított 30 napon belül
vagyonnyi]atkozatot ke]l tenniük. Minden képviseló köteles a Kományhivatal által
m€gszervezett képzésen részt venni, várhatóan 2014, december 31-ig.

Holló Ist!,án MOMA: Megköszönöm a 410 embemek. aki lám s7avazott. Az első iilésen
szóba hoztam volna, ha bejutok: Felhívom a teslület figyeimét, hogy a tömegsportoka is
1egalább akkora figyelmet fordítsanak munkájuk során. men én aá nag,von képvisellen volna,
Uniós zászlót szerettenr vo]na kérni. hogy kerüljön ki az önkormányzat épületére. Megindult
egy poftál. aminek az a neve, hogy ..eZ a minimum". A Galga-mentéból egyedüli vagyok 1nég
mindig aláíró czen az o]dalon, ami ana alakult, hog1, legyen egy minimum a képviselők.
polgfumesterek előtt, amit taítsunk be, Hoztam minden képviselónek enől egy lapot.
Gratulálok mindenkinek. aki bejutott a testületbe_ sikeles munkát kívánok,
Tóth Tibor volt polgármester| Megköszönöm anrrak az 531 lrévízgyörki polglímak. aki
szavazatáva] támogatott. Ezen aZ ülésen úgy lett beálítva a szabadság, mintha valami búnöZő
1ennék. Elvártam vo]na a jegyzőasszonytól. hogy eíe vonalkozó]ag a tönén}t ismefiesse,
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AnóI szól, hogy a polgá.mestenel el ke1l számolni a szabadság tekintetében. Ezt a

kormányhivatalnák a képviselóje közólte a jegyzőasszonrryal, Pontatlan volt az a
meghatározás is, Fercsik Tibor részéről, hogy én mintha 3 napot lettem volna szabadságon. A
4 év alatt száznegyvenvalahiiny nap szabadság jütott, én a 4 év alatt 17 nap voltam
szabadságon. az összes szabadságot csak mindig kiirkáltam, de nem töltöttem le, De akkol is
o1yan nap nem történt, hogy a polgármesteri hivatalba ne mentem volna be, a munkát mindig
úgy kezdtem. utána kezdtem a §aját dolgaimat, A végkielégítéssel kapcsolatban is azt is el
mondom: temészetesen én nem taíok igén)-t arra, de a törvényalkotó eá azéít alkotta meg,
mert 1 cik]us után is kötelező a 3 havi \,égkielégíté§, de olyan poigármestcr esetében aki 10-

20-30 évet szolgált le, ott yan lehetőség, és miért van ez? PI. az ér, esetemben iS 40 év 3
hónapnyi mrrnkaviszonv után leszek újra nlugdíjas, ha valaki 40 szolgálati idő után elhagyja
munkahelyet, rnin.5-6 hónap az az idő, amit elszámolnak. Még egyszer nondom. nem taltok
igén}.t a +3 hónapra, Tudomásul veszem, a.írit a törvénv 1eír. Ne úgy, álítsák be. mintha én
valami pénzszerzéssel álltanr volna eló. Pontosan 25 évet dolgoztam a faluban, \4egtörtént az
átadás, most alakuló tilés, senti részéről el nem hangzott, hogy most elkezdjiik a muntát. de

kö§zönjük, hogy volt itt egy poigármester, aki 21 éven keresáül volt polgármester.
Bazan Tibor Dolgárme§ter: Lehet sok mindent mondani a szájízekől, az a véleményem,
hogy sok embemek azéfi nem volt jó a szájíze, hogy polgármestel ílr nFgdíjat is kaPott meg
a fizetést is fe]vette egyszerre.
Lukesné Csábi Ágnes iegyző: Az átadás-átvételnél ott volt a Kormányhivata] képviselője és

a ioci véleménye aZ volt, hogy a meglaradt szabadságot n]eg kell váltaíi, Ezután kéíle tólem
a polgármestel, hogy kériek az öntormányzat üg},védjétő1 jogi yéleményt. Einek tartalmát
elküldtem a képviseiőknek. Lényege, hogy előfordult o1yan eset, hogy bíróság megállapított a
polgármestemek szabadságmegváltást, és volt olyan eset is, amikor nem. Kérem dr, Réti
lst\án ügyvéd urat, mondja el véleményét,
Dr. Réti István ügwéd: Nem annyila l'ekete-íehéI a helyzel, mint ahogy a kormányhivatal
tisztségviselóje elmondta, AZ ebben a körben alkalmazandó 3 jogszabály látszóiag úgy
rendezi a kérdést, hogy meg kell váltani, valóban varrnak o1yan esetek, amikor meg kell
vátani, valóban volták olyan esetek, amikor nem vátották meg, ez sok mindentől fligg,
SZMSZ, szabadságolási terv, testü]et esetleges számonkérése, legfőbb ok, hog.v valóban volt-
e annak alapos oka, hogy nem vette igénybe szabadságát a polgánnester. Ha alapos oka volt
aía, hogy nem vette igénybe a szabadságát, akkol meg kell1áltani.
Bazan Tibor Dolgármester: Ha más hozzászólás nincs, a részvételt megkő§7önöm a7

aiakuló ülést bezfuom.
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