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Polgármesterétő1
Hévízgyórk Onkormányzat

MEGHÍvó
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő testü]§te 201,1. június 17-én (kedde[) 19.00.órakor
tartja rendkivűli Képviselő,testiileti iilését, melyre tiszielettel meghívom.

Helve: PolgáImesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Héyízgyörk, Kossuth L, u. 124.

NaDirendi Dontok:

1.) a.) Hévízgyörk Községi Önkomlányzat Képviselő-testületének ..12014. (..,.) számú
Iendelete a Hévízgyörk Község l-{elyi Epítési Szabályzatáról szóló 10/2001, (X.30.) Kt. sz.
rendolet módosításáról (nrinósített többség 4 ige11)

b.) HévíZgyörk Község Önkomlányzat Képviselő,testületének ..,.,/2014.sz.
határozata a HévíZgyörk Község Telepüiésszerkezeti tervének nódositásáról

Előadó: Tóth Tibor polgármester

2,) Rövidlejáratú hite] fe]vételéhez szükséges döntések (Sajóvö]g_ve Takarékszóvetkezet)
(minősített többség 4 igen)

Elóadól Tóth Tibor polgármester

3.) Eszak-Kelet Pest és Nógiád \4egyei Regionális Hulladékgazdálkodási és

Környczetvédelmi Önkormányzati Társulás , Társulási Megállapodás (minősitett többség
4 igen)

Elóadó| Tóth Tibor polgfumester

,l.) Önkonnányzati intézrnények érintósvédeJmi fe]űlvizsgálatára beérkezett fuajánlat elbírálása
Előadó: Tóth Tibor polgitmester

Hévizg}örk, 2014. június l7,
Tiszteleltel:

Tóth Tibor sk.
Po]gármester

Me€lrg},:áJ: Az anyag a képvise]ók részére neglekinthető a }tnr:l adm in.helizp\ oík. h Ll olda]on.

Meghívót kaDiák:
1, Bazan Tibor alpo]gármester
2, Bobá] lswán képviselő
3, Fercsik Tjbor képviselő
4, Rajkó Gáborképviselő
5, Dr, sápi Alti]aképvise]ó
6, Szovics Mihály képvise]ó
7, Lxkesné CsábiAenes jeeyzó
8, Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
9, Pest \{egyei Kormányhivatal Törv,Fe]üg}.]róoszl Bp,l052
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[g4!!!: Hé|ízg,,ölk ónkolná yzal Kép\iselő_testilteté ek 2011. június ]7_én meg:tarín|t /Phikítí)lj
képfiselő-testúteíí ülésén a Palgám\leri Hi|atal hfuatalos helyfuégében.
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"/j7í",.,t".w,:!_:Tóth Tibor po]gármester

Bazan Tibor alpolgármester

Bobál István képviseló

Fercsik Tibor képvise]ő

Rajkó Cábor képviselő

Dr. Sápi Aitila képviseló

Szovics Mihály képviselő

Meghívott:

Lukesné Csábi Ágnes jegvzó
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JEGYZOKONYV

Készült| A HévíZgyörki Öntormányzat Képviselő{estületének 2014- június l7-én
19.00.órakor megtaltott rendkívüli nyílt üléséről a Hévízg.vörki Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében.

Meghíyott.
Bazan Tibor alpolgámlester
Bobá1 lstván képviselő
Fercsik Tibor képviseló
Rajkó Gábor képviseJő
Dr, Sápi Anila képviselő
Szovics Mihál_v képviselő
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.

Jelen yannakl Tóth Tibor polgfumestel
Bazan Tibor alpolgármester
Bobá1 lstvan képviselő
|ercsik Tibor kópviselő
Rajkó Gábor képviselő
Szovics Mihál.v képviselő
Lukesné Csábi Agnes jeglző

Tóth Tibor polgármester: Köszöntöm a megielenteket. Megáliapíton, hogy aZ ülés
határozatképes, mivel 7 fóból 6 fő megjelent, 1 fó jelezte távolmaradását.
Ismertetem a napirendi pontot:
Javaso]om, hog,v á 4, napilendi pontot ne tárgyaljuk meg ma.

1,) a.) Hévízgyörk KöZség Ónkormán),zat Képviselő-testületónek .....l20l4.sz. blatáíozata
a Hévízgyórk Község Településszerkezeti tel\,,ének módosításáról

b,) HévíZgyörk Községi Ónt<omanyzat Képviselő-testületéiek,,/201,1, (-,,,) számú
rendelete a Hévízgyörk Község Helyi Építési SzabályzatáróI szóIó 1a/20O1. (x,30,) Kt. sZ.

rendelet módositásáról (nlinősített többség 4 ige11)

E]óadó: Tóth Tibor po]gármester

2,) Elóterjesztés a Hévizgyörki Óvodás Gyermekekért Kózalapítván} rövidlejáratú hitel felvételéhez
őnkormányzati kezesség \,állalás (minósített többség 4 igen)

Előadó: Tóth TiboI polgármester

3.) Eszak-Kelet Post és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és

Kömyezet\,édelrni Önkormán_vzati Társulás Társulási Megállapodás (minősített többség 4
igen)

Előadó| Tóth Tibol polgármester

A Képyis€lő-testület a jelenlévő 6 főből 6 igen szavázattal egyhangúlag elfogadja a
napircndi pontokat.
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a) Hévízel,örk Közsée Önkormányzat Képviselő-testületének ,..../2014.sz. határozata
a Hé| í/glörk Köz\ég TeIepülé5s7crke/eti tervéneL módositá§áról
Az előterjesztés írásbán m€llékelYe a j€§},zőkönyvhöz.-
Tóth Tibor pol€árn}estef: - ismerleti az előte{esáést.
Lukesné Csábi Áenes iegyző: A teN-módosítás véleményeztetése (az érdekelt
államigMgatási szerekkel, paflnerekkel) a hatályos jogszabáIyoknak megfelelően
megtörtént; a véleményezési szakasz a 29l20I4.(\.29.) számú képviselőlestületi határozattal
lezfunlt Ezt kö\,etően a terv-módosítás végső szakmai véleményezésre ben}újtásra kerü]t a

Pest Megyei Komán}üivatal Építésüg,vi és Örökségvédelmi Hivata] Állani Fóépitészének.
Az Állami Főépítész a PED/ÁF/14-9|2014.(VI.10.) sz. levelében adta meg a teri,nródosítás
jóváhagyásához szükséges - egyetértő - záró szakmai véleményét (az elóteiesztéshez
mellékelve); ennek alapján a tervezet képviseló-testületi jóváhagyásra előterjeszthető." Elóbb
a határozatot kell j óváhagyni, Mtán a lendelctet.
Tóth Tibor polgármester: Aki egyetért az alábbiakka1. ,, 1,}Iévízgyörk Község
Önlrományzat Képviselótestülcte úgy dönt, hogy a HévíZgyörk település köZigazgatási
rerületének a 4, és 5,sz,mellékleteken lehatároit terűleteile vonatkozó tertiletfelhaszná]ás
változtatási igények niat1 HévíZgyörk 1 06/2010-(Ix.3 0,)sz, képviselő{estületi határozaltal
ellogadott Településszerkczeti ter,,ét a7 adott terülereke vonatkozó, a jelcn határo7at 4, és

s.sz,nteliékletét képezó TSzT-1 és 'I'elepiilésszerkezeti telT rész]ete jclű tervlapok szerint
módosítja,
2.Jelen hatifuozat mellékletei:
-1.sZ.I Településszcrkezeti terv 1eírása
-2.sz.: Biológiai aktivitáséfték számítás
-3.sz,: T€rületrendezési terveknek va]ó megfelelőség igazolása
-4,sz.: .,TSzT- 1"(2014) jelű Településszelkezeti terv
-5.sz.l,,Hévizg,vörk Településszerkezeti ten, részlete' című tervlap
3.Jelen hatfuozat a mellékletekkel eg}ütt ér!,én,vgs, azoktal eg}útt alkalmazandó. A hatályba

lépéssel egyiclejűleg a 106/2010,(Ix,3 0.)sz. képviseló-testületi határozat mellékletét képező

belterü]eti és igMgatási területet ábrázoló telepúlésszerkezeti (181/2001,(X,30,) Kt,számú
hatáIozattal elfogadott TSzT-1 jelú) tenlap a módosítással édntett területeken haláIyát veszti,

helyébe a jelen határozattal elfogadott, ,,TSZT-1(2011) jelű és ,.Hé\,ízgyörk
Településszerkezeti terv Tész]ete" című tervlapok szerinti megáliapítások lépnek,

4.Jelen hatarozat ajóváhagyástól számított 30. napon léP hatályba, ", kézfeltaúássaljelezze,

A Képviselő-testület a jelenlévó 6 képviselóbő1 6 igen szavazattal. egyhangúlag az alábbi

hatálozaíoí hózza:
40/201,1. (vI.17.') sz. Képyiselő-testületi határozat

1,}lévízgyörk Község Önkormlínyzat Képviselő-testülete úgy dónt, hogy a Hévízgyörk
te]epülés közigazgatási területének a 4. és 5,sz.mel}ékleteken lehatárolt területeire vonatkozó

területfelhasznáIás-vá1loZlatási igények miatt HévíZgyöIk 106/2010.(lX,3 0.)sz, képviselő-
testüIeti h.lározattal elfogadott Településszerkezeti teNét aZ adott területekre vonalkozó, a

jelen határozat 4. és s.sz,mellékletét képezó TSzT-1 és Településszerkezeti telv részlete ielú
tervlapok szerint módosítj a.

2.Je]en határozat mellékletei:
-1.sz.: Településszerkezeti terv 1eírása
,2.SZ,: Bio]ógiai aktivitásérték számítás
,3,sz,: Területrendezési terveknek való megfelelőség igazolása
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-4.sz.:,,TSZT-1"(20 14) jelú Településszerkezeti terv
-5.sZ.: .,Hévízgyörk Településszerkezeti ten, részlete' című tenlap

3.Jelen hatfuozat a mellékletekkel együtt én,énves, azokkal eg}ütt a]kalmazandó. A hatályba
lépésse1 egyidejtileg a 106/2010.(Ix.3 0,)sz. képviselő-testületi határozat mellékletét képezó

belterületi és igazgatási területet ábrázoló településszerkezeti (181/2001.(X,30,) Kt,számú
határozatta1 elfogadott TSZT-l jelú) ten4ap a módosítássa1 érintett területeken hatáIyát veszti,
helyébe a jelen határozatta1 elfogadott, ,.TSZT-1(2014) jelú és ,,Hévízgyörk
Telepiilésszerkezeti terv részlete" címú tervlapok szerinti megállapítások lépnek.

4,Jelen határozat ajóvfiagyástól sziúított 30. napon lép hatál),,ba.

Felelós: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidői azoinal

1.) b) Hévízgvörk Községi ÖnkormánYzat KéDvi§elő-tcstületének../2014. (....) számú
rentlelete a Hévízel,örk Közsée Helvi Építósi Szabálvzaláról szóló 10/2001. (X.30.) K1. sz.

rendelet módo§ítá§áról (minő§ített többség,l ieen)
Az előterje§zté§ írásban mellékelve a jeg"vzőkönyvhőz.-
Tóth Tibor poleármester: - ismerteti az elóterjesztést.
Aki 

""e},.té,t " 
Hé..írs},örk KöZség Helyi Épitési Szabályzatról szóló 10/2001 ,(x.30,)sz.

Iendelet módosításával, kézfeltartással je]ezze,

A KépviselóJe§túlet ajelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavaza|tal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet a]kotja:

Hévízgyórk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (Vl.'l8.) s,,ámú rendelete a

Hévizgyörk Község Helyi Épitési Szabályzaáról szóló
1o/2oo1. (x,30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

HéVízgyörk Község Önkormányzatának Képviselőlestülete az építeit környezet

alakításáról és véde]méről szóló 1997, évi L)qvlll, törvény 62, § (6) 6, pontjában

kapoti felhaialmazása alapján, az Alaptörvény 32, c]kk (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a köVetkezóket rendeli e|:

1,§ A HéVízgyörk helyi építési szabá|yzaláló| szóló 1012001. (X,30,) sZ. rendelei (a

iovábbiakban: Rendelet) mellékletét képezó 2 leNszámú szabályozási tervlap
(külterületi SzabályozáSi terv) a jelen rendelei mellékletét képezó sZT-2 jelű

iervlap Szelint módosul, továbbá kiegésZül az ugyancsak a jelen rendelet
mellékletét képező SZT-'l0 Számú ,,Gödöllói Tangazdaság Zrt, héVízgyörkj
telephelyének szabályozási terve" círnű SzabályozáSi tervlappal.

2, § A Rendelet) 14, § (7) bekezdése kiegészül a Gksz-2 építési öVezeire Vonatkozó
előírásokkal:
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sajátos építé €gkisebb

Lukesné csábiAgnes
]e9yzo

beépí megen8e

telület si őve,

]ee

módja

gedett

egkisebb

terü €t

(m2)

qed€tt d€tt ]egna zö|d le8k]s€bb

eP feLÜ €t

nálvobb cyobb l -
;:::":: :;,*. T:-;,\.*

szolgá t,

GK sz 3000 30 6,0 30 35,0 50,0

Gksz sz 4000 35 9,0 4a) 40,0 50,0

Gks!,2 sz 50o0 40 16,0* 20 40,0 50,0

G 3000 35 6,0 30 35,0 50,0"

* A slók javasolt építése he]yén a technológiai építmények esetén - kivételként - ettól a

beépíihetó bruttó a]apterület legfeljebb 1a %a,ábú szabad eltérni, a magasság n,]ax, 28

m lehet,

3, § A Rendelet) 14, § kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

,,(1'1) A GkSZ-2 jelű épíiési öVezetben a zöldíelületek kialakitására az alábbi

elóirások vonatkoznak:

a) AZ öVezet telke zöldfelülettel boritott résZének legalább 90%-át háromSzintes

(gyep- cserje- és lombkoronaSZint együttesen) nöVényzet alkalmazásáVaI kell

kialakítani, az alábbi módon:

aa) A gyepíelúlet létesítésén túl 15o m2-enként legalább 40 db cserjét,
' 

vala"Úint legalább 1 db nagy lombkoronát nöVelő íát kell ültetni

ab) A telekhatárok nrelletti nöVénytelepitést fák esetén legalább 5 m, cserjék

esetén legalább '] m telepítéSi táVolsá9gal kell elVégeZni,

ac) A íelszíni palkolók telken be|ül is fáSítva alakítandók ki: 4
' palkolóhelyen(ént legalább 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa

ielepítendő,

4. § E rendelei a jóVáhagyásától számított 30, napon lép hatá]yba, és az azI köyető

napon hatályát Veszti,

HéVízgyörk, 2014. június 17.

Tóth Tibor
polgármester

felvételéhez önkormánvzati kezessée vállalás,
Az €lőterje§zté§ írá§ban mellékelye a jeg;.zőkönlvhöz,-



Tóth Tibor polgármester: - ismeneti az
Sajóvölg,ve Takarékszövetkezettől vegyünk
hogy mée ebben az évben vissza tudjuk ezt
fizetni a pénzintézetnek.
Bazan Tibor alpolgárme§t9r: Tehát 20Mft ere.jéig kezességet vállalunk a hitelt a
Közalapítvány a HévíZgyörki ovodás cyermekekért civil szervezet veszi fel,

T!l!J!b.9l_p.q]g jí4q§ , Igen.
Bobál I§tván kéDvi§elő: Ezeker miér1 rendkívüli üléscn tárgyaljuk? Mi az oka? Mert mindig
az volt, hogy a hitelfelvételt nyi]viinosan tálg_,-'aljuk, mindig a tv-t követelték, Ez hitelfelvétel,
Tóth Tibor pg]eármester: Semmi oka nincs, gyorsan kellctt döntést hozlut]k. A rendkiviilj
ülés oka a HESZ. de n.ivel látjuk a turai hitelfeh,ételnél, hogy ncm is olya]] eg)5zeru, es
hosszadalmasabb. mint gondoljuk. 3 héttel ezelőtt megkezdtem a tárg,valásokat a Sajóvölgye
Takarékszövelkezettel, ott már olyan ponton vagyunk, hog), tesiűIeti döntés is kell, Mivei ma
tartunk egy rendkíyüli ülést a IIESZ miatt, akkor ezt a napirendi pontot is teg}-iik bele.
Szovics Mihály képviselő: Ez egy kellemes kellemetlen döntés. ha nvilvánosság előtt is
lenne, tudják. hogy pályázatról van szó, és tudják. hogy áthidaló megoldás- Véghez kell vinri
a pál},ázatot, ha tnár cZ a lchetóség ván,
Raikó Gábor képviselő: Múltkol a]aól volt szó, hogy van lnég egy 30\4Ft-os pál),ázat, akkor
én voliam. aki a?1 mondta, hogy nem 1átom biáositva a fedezetet. Akkor.jól döntöttiink, mefi
ha most még arra is hitelt kellene felvcnni, akkor kellemetlen hclyzetben iennént.
szerencsénk van, hogy a Sajóvölgye Takarékszövetkezet megfinanszírozza a 20\4Flot,
kedvezó kar,,natozásra,

Iercsik Tibor képvi§€lő: En tánogaton czt, de az szükséges lett vo]na. hogy a határozati
javaslatba leírni, hogy meni},it fogunk visszafizetni.
szoYics Mihály kéDyiseló: Szercncsések vagyunt, mert egy egészséges rivalizálás 1blyik a

cégek köZt.
Bazan Tibor alDolgárme§(cr: En sem nagyon éfiek vele egyet, hog,v rendkívüli ülésen
tárg,vaijuk, viszonl a Turai Takarékszövetkezettel történt tárgyalások alátánrasztják. hog),
miné1 előbb hozzuk meg a döntést, Nehog,v emiatt csúszás legyen. Kamatok: a turai
takarékszövetkezetnél sem tudom. mennyi a kanat,
Tóth Tibor Dolgárme§ter: Aki egyetéfi az alábbiakl(al. ,,

A képviselő testúlet hozzójálulő,át ddjd és kezességet vóllol, hogy o Közajopitvóny o

Hévizgyórki Óvodús Gyermekekért civil szervezet, o ,,Hévízgyőrkj Faglalkoztató Turisztikoi

Központ" Leoder pólyózatándk megvalósítósához 20 millió Ft hitelt vegyen íe| o sojóvólgye

Takorék;zövetkezettő]. A hitel tervezett kezdő és végdótum1: 2a14, július hó,2014,
llecPnbcr 15.

A Képviselő testület kijelenti, hagy o 2011. évi Cxclv. tórvény értelmében o
kezességvóllo1ósnok töNényi okodólyo nincs, kormónyzati engedélyhez nem kötőtt.

A Képviselő testűlet kijelenti, hogy a hitel íedezeteként íelojónlatt jngatlon nem oz

őnkar m ó nyzoti törzsvo gy an része, íorgalamképes (vogyonkatoszter bemutatóso) 037/7a, 71,

72,74, 80, 81, 046/2,051/9, 54, 55, 055/35, 061/2, 071/52, 53, 082/18, 0142/35, 014r,
031/1. hrsz.

A Képviselő testü]et kijelenti, hogy o tervezett hitel o pólyózati pénzeszközókből kerül

visszoíjzetésre.

A Képviselő-testúlet mellékel két iezórt év kóltségvetésének telvezett és Zóló költ'égvetését,

volomint az adatt évköltségvetéíiteNét o beodott módasításakkol
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előterjesztést, Javaslom, hogy 20MFt erejéig a
fel hitelt. a számlákat rendesen ki tudjuk fizetni.
igényelni. és aklor ebben az évben vissza tud.juk
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A hite1 költségeit (pl. komdt, átuto]ásak dúa, egyéb bankkóltségek. értékbecslés dúa, stb.) o képvíselő
te stü l et d 2014.évi költ'é gvetésé be n b i ztosítjo.

A Képviselő,testúlet íelhotalmazza o pa]górmestert o hjte]szerződés oIólrásáro.-,, kéZfeltaÉással
je]ezze.

A Képviseló-teslület ajelenlévő 6 képviselőből 5 igen szavazáttal, 1 rartózkodással aZ alábbi
határozatot hozza:
,l112014. (YL17,) sz, Kétlviselő-testüleíi határozat

, A képviselő,testület hozzájárulását adja és kezessé8et vállal, hogy a KözalapítVény a

HéVizgyörki ÓVodás Gyerrnekekért civil s2ervezet, a ,,HéVízByörki Foglalkoztató Turisztikai
Közponf' Leader pá|yázatáftk rnegvalósításához 20 millió Ft hite]t vegyen fe a sajóVölgye
TakarékszöVetkezettől. A hitel tervezett kezdő é5 Végdáiuma: 2014, július hó - 2a14,

december 15,

- A Képvise ő testúlet kijelenti, hogy a 2011, éVi cxclv, törvény értelmében a
kezességvállalásnak törVényi akadálya ninc5, korrnényzati engedélyhez nem kötőtt,

- A KépViselő-testület kijelenti, hogy a hitel fede2eteként íelajénlott ingatlán nern az

önkormányzati törzsva8yon rés2_", forga omképes (Vagyonkatászter befiutalása) 03J/7a,77,
72, 74, 80, aI, a46/2,051/9,54,55,055/35,061/2, 071,152,53, a82/78, 0742/35, a14/l,
031/1,hrsz,

A Képviselő te5tü et kije enti, hogy a terve?ett hitel a pálYá2ati pénzeszköZökből kerül

visszéfizeté§re,

A Képviselő testú|el mellékel két lezá.t éV költsé8vetésének tervezett és záró kö tségvetését,

Valam]nt az adott éVköltségvetésiterVét a beadott módosításokkal

A hite kö|tségeit (p|, kamat, átutalások dúa, e8yéb bankkö tségek, énékbecslés dúa, stb,) é képviselő
testület a 2014,éVi kő tségvetésében biztosítjá,
A Képviselő testület felhatalmazza a po18ármestert a hite]szerződés aláírására,

Felelő§: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd,vez.

Határiű: azonnal

3.) Észak-Kelet Pest és Nóerád Megrei Reeionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormánvzati Társulás - Társulási Megállarrodás
Az előterjesztés írásban mellékelve a je5"zőkön},!höz.-
Tóth Tibor polgármesteri - isnerteti az e]óteicsáést.
Aki egyetérl az alábbiakka1., ,,Hé,lizgork Knz5ig ÓnkarL,on):at Kep|iselőlestülele
lúeglárg!-aha és elíogddja az Eszdk-Kelet Pest és Nógrád Megfei Regionálís
Hutlt|dékgazdátkodási és Kómyeze^idelnl Ónkornán),:an Tártulás Tórsulásí
tríe gá l l apo dá s át - ", kézfe]tartással jelezze.

A Képviselő{esiüle| a jelenlévő 6 képviselóből 6 igen szavazattal, eglüangúlag az alábbi
hatálo7 alol h077^:

42l201,1. (vI.17.) §z. KéDYi§elő-testületi határozat
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Hévízgyörk Község Önl<olmányzat Képviseló{estülete megtárgyalta és elfogadja az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Kömyezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megáilapodását és SzeNezeti és Múködési Szabályzatát.

Felelősi Tóth Tibor polgiinnester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Hajdu Tünde ig,ea.

Határidő: azonnal

Tóth Tibor polgármester:
bezárom.

Ha más hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést

-kmf-

:-, .,"..r[,(
Tóth Tibor
Polgármester


