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MEGIrÍvó
Hé,,izgyörk Község Ónkormányzat Képviselő-testülete 201,1. júniu§ 24-én (kedden) 19-00.órakor
tartia rendes Képviseló-testúleti ülését, meIyre tisztelettel meghívom,

H€lve: Műv€lődési Ház
Házasságkötő t€rem
Hóvízgyörk, Kossuth L. u, 19.

Napirendi Dontok:

1,) Polgafnester beszámolója akél üléS közótt tofiéntekól

2,),.Közalapitvány a hévizgyórki óvodás gyennekckért" beszánrolója

!!óa!!ó: Sziiág_viné t'ápai Anna Kuratóriurn e]nöke

3,) Beszáno]ó a Hévízgyörkl Sün Balázs Óvoda 201j120l4, tanévben végzett oklató ncve]ó nrunlrájárói

E]!4!ó: Szilágyiné Pápai j\nna óvodavezetó

4) 20]j, évi átfogó éítékeléS a gyermekjóléti éS gyernekvéde]nri feladatok el]átáSáró],

Elóadó: Lukesné csábi Agnesjeg}Zó

5,)T!ra Központi orvosi Ügyelet 2013, éví mükódéséról szóló beszánoló elfogadá§a

E]é3d!): Tóth Tibor polgánnester

6.) Hé!lzgyörki Spodesyesület táj ékoztatój a

Elóadó: Pintér Sándor SE e]nök

7,) Egyebek

zÁnr i].r.És,
1,.) .,Hévizgyörkéfi Érdemérem" adományozása
Előadó: Tóth Tibor polgármester

Hévízgyórk, 2014. június 20.
Tis7teletrel:

ykgiq&* Az anr,ag aképviselók részére megtekinthető a httD|i'admin.hevizí:\ork,hu oldalon.

Meghívót kaDiák:

Bazan Tibor alpolgánnester
Bobálisiván képvis€Ió
Fercsik T]bor kópviseLó
Rajkó Gábor képviselő
Dr, Sápi Alti]a képviselő
szovics Mihályképvise]ő
Lukesné csábi Ágnes jeg}zó
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
Szilág.viné Pápai Arrna óvodavezeló
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Gedei Tiborné művelódé§szervezó
Kusta Hajnalká isk.i gazgató
Kustra Mjhál},né PEB tag
BónaErvi]rné PEB tag
Fercsik Adám PEB tag
Bankó Miklósné oKB rag
Fercsik ZSo]r oKB tag
ÓSSzefogás Hévízgyörkéí Egyesü]et
Összefogás a Hévízgyork] Tl]úságért Egyesület
Összefogás a Nyugdűasokért Egyesület
Hévizgyörki Asszonykórus Népn1úvészeti Egyesúlet
Hévizgyörki Po]gárór Eg}esúlet
Hévízgyörki Természelbarát Egyesület
Gondolkodók oLvasóköre
Hévízgyörki Sportklub
Hévizgyörki N}rrgdij asklub Egye Sü]et

Góliál Fc
Európa Szívében Egye9ület
Ga]ga mentééít Egyesület
..Porszem Közösségi Múhe]y" Eg}esü]el
Pa]ánta családsegitó Szolgálat Köá.Alapitvfu l},

HéVizgyorki Hagyomá.yórzó EgyesüLet Népdalköre
HévíZgyOrki A.anyalma Hagyományórző Együtte9
Galga Te]evjzjó
Pest Megyei Kormanyhivata] Bp. 1052 VároSháZ u,],
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IEGYZŐKÓNYV
Készült| A Hévízgyörki Önlrormányzat Képviselő,tesületének 2014. június 24-én
19.00.órakor megtaltott rendes nyílt üléséről a HévíZgyörki Múvelődési Ház Házasságkötő
terem helyiségébcn.

Meghírotí-
Bazan Tibor alpolgámester
Bobál István képviselő
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képviselő
Dr. Sápi Attila képviselő
Szovics Mihály képviselő
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez,
Szilágyiné Pápai Ama óvodavezető
Gedei Tibornó múvelódésszervező
Kustra Hajnalka isk.igazgató
Kustra Mihál},né PEB tag
Bóna Ervinné PEB tag
Iercsik Adám PEB tag
Bankó Miklósné OKB tag
Fercsik Zsolt oKB tag
osszefogás Hévízgyörkért Egyesület
osszefogás a Hévízgyörki Iiúságéí Egyesület
osszefogás a Nlugdí.jasokéfi Egyesület
Hévízgyörki Asszonykórus NépművésZeti Egyesület
Hévízgyörki PolgáróI Egyesúlet
Hévízgyörki Természetbalát Egyesület
Gondolkodók olvasóköre
Hévízgyörki Sportklub
HévíZgyörki Nyugdíiasklub Egyesület
Góliát Fc
Európa Szívében Egyesület
Galga-mentéén Egyesület
PoNZem Közösségi Műhely Egyesiilet
Palánta Családsegítő SZolgálat Közh.Alapítvány
Hévízgyörki Hagyomlínyőrző Egyesület Népdalköre
Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrzó Egyiittes
Galga Televízió
Pest Megyei Kormánl,hivatal Bp, ] 052 VárosháZ u.7.

Jelen vannak: Tóth Tibor polgármester
Bazan Tibor alpolgármester
Bobál lstván képvi5eló
Fercsik Tibor képviselő
Rajkó Gábor képviseló
Szovics V ihál1 Lelr'se o
l Lrkesne C.ábi Ag,le5 jeg) 7rl
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Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető
Pintér Sándor HévízgyöIki SE elnök
Gedei Tibor Hévízgyörki SE tag
Varga Mihály Galga TV

Tóth Tibor Dolgármester: Köszöntöm a megielenteket. Megállapjtom, hogy az ülés
hatirozatképes, mivel 7 fóból 6 fő megjelent, 1 fij nem jelezte távolmaradását,
Ismeftetem a napirendi pontot:

1,) Polgarmester beszámolója a két ülés köZö!t történtekó1

2.) ,.KöZalapítvány a hévízgyörki óvodás gyermekckért" beszámolója
Elóadó: Szilágyiné Pápai Aina Kuratórium ';lnöke

3.) Beszámoló a Hévízgyörki Sün Balázs Ór oda 20 ] 3 20l 4, tanevben \ egzetl oktató-nevelő
munkájáró1

Előadó: Szilág,viné Pápai Anna óvodavezető

1) 2013. évi átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Lukesné Csábi Agnes jegyzó

5.)Tura Központi orvosi Ügyelet 2013,évi míiködésérő1 szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Tóth Tibor po]gámester

6,) HévíZgyörki Spoitegyesület táj ékoáatój a
Előadó: Pintér Sándor SE elnök

7,) Egyebek

Tóth Tibor Dolgármesíer: Javaslom, hogy
7.) napirendi pontként tárgyaljuk meg az Aszódi RendelőintóZet támogatását,
8.) pont legyen az Egyebek,

ZÁRT üLÉsl
l|.iiii;§ tin,"n f r<Jemérem" acJománlozá.a
Eléalió: Tóth Tibor polgármester

A Képviselő-tc§tület a jelenlévő 6 íőből 6 igen szayazattal eg_]rhangúlag elfogadja a
módosított napirendi pontokat,

l.) Polgármest€r beszámolóia a két ülé§ között törté[t€kr4|
Tóth Tibor poleármester: E]múlt héten rendkívüli ülést tartottunk, határozatot kellett
hoznunk a kartali út megszüntetése i11, eladása érdekében. Most hitelt kell felvemiink az
elnyeft pálylratoknak az ejőfinanszírozására, ezért ezen a lendkívüli ülésen foglalkoztunt a
bagi takaiékszövetkezettől való hitelfelvétellel, Elnyertünk két 100 %,kos támogatottságú
páIyazatot, áz öreg iskola felújitása már folyik, a másik pedig a tájhi' felújítása,
Összességében 42Mft előfiranszírozást kértiink a banktól, összességében 5oMFt,ot nyeftü.t
el, Az elnyert pályáZatok a fedezetek. Az önkormányzat úgy gazdálkodott. hogy volt



ó9

pénzmaradványunk is. Az öreg iskoláná önerőbő1 egy 8\{Ft-os számlát ki is fizettünk- Csak 6

hónapra vesszük igénybe a pénzintézettől a pénzt, hogy elófinanszírozzrrk a beruházásokat, A
kamerarendszer páyázat sikeres volt, 5 kamerát lehet majd felszelelni. SiLeres fesztivál vo]t a
köZségben, a Takart feszüvál nevet viselte. 5MFt értékben az út-hid keret terhére aszíaltozást,
kátyúzást haitottunk végre a községben. Daköv,nek lesz megismételt köZg],űlése, úgy néz ki,
hogy a Gavit meg fog szúnni, mert állami támogaiás nemigen van rá. A Daköv-nél is anyagi
gondok vannak.

a Hévízc\,ö dás G ekekért" be |ó i,
AZ előterje§ztés írá§ban mellékelYe a jegyzőkön},vhöz.-
szilágyiné Pápai Anna kuratóriumi elnök: , ismerteti az előterjesztést.
Bazan Tibor alDolgárme§ter: A tájház felújítása is elkezdódött. aminek a hitellelvételének a
kezességvállalásáról döntöttiink a rendkívüli ülésen. mert a hitelt a .,Közalapítvány a

Hévízgyörki Óvodás Gyemekekát" szen,ezet veszi fel, ezt megköszönöm nekik, mive1 látva
az öregiskola hitelfehételét, nem egyszerú eset. Köszönjük, hogy vállalták ezt a sok
munkávaljáró feladatot amak érdekében, hogy falunl eg},épülete megújuljon.
Tóth Tibor Dolgármester| Az alapítványt 1992-ben hoztuk létre, a célja az volt, hogy
lonásokat szerezzen az épülendó új óvodához. Az épület elkészült, A 22 év alatt az óvoda
alapitvlány derekasan kivette a részét a szeNczó munkából,
Aki egyetért az alábbiakkal.,,HévíZgyörk Közsóg Önkományzat Képviselő-testiilete
megtárgyalta és jóváhagyja a ,,Közalapítvány a Hévízgyörki ovodás Gyermekekért' 2013,évi
beszámolóját, ", kézfeltartással je]ezze,

A Képviselő{estület aje]enlévő 6 képviselőból 6 igen szavazattal, egyhangűag az alábbi
haíáto7 aial ho77a,.

ala

43/20'l4. (vI.24.) sz. KéDyiselő-t€§tületi határozat
HévíZgyörk Község Öntormányzat Képviseló,testülete negtárgyalta és

,,Közalapítvány a Hévízgyörki ovodás Gyemlekekéfi' 20l3.évi beszámolóját-
Felelő§: Tóth Tibor polgánnester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Szilágyiné Pápai Anra alapítványi elnök
Gólyáné DLrdás Edit gazd,vez.

Határidő: azonnal

jóváhagyja a

3.'l B€§zámoló a Hévízgyörki sün Baláz§ Óvoda 2013/2014. tanévben YéEzett oktató-
nevelő munkáiáról
Az €lőterjesztés írá§ban m€llékelve a jegyzőkönyvhöz,-
szílágviné PáDai Anna óvodav€zető: - ismefieti az e]őteljesztést, onkéntes mrrnkaproglamot

sike lt egy részét megvalósítani, mert a kerítést át tudtuk festeni, az erkélykorlát festése és aZ

elókeí álépítése is megtörtént, Megköszönöm Kiss Józsefnek és Tóth Józsefnek a muntáját,
Kíss JóZsef - bánnikor mun}ánl, van- , jön és segíti a munkántat. Megköszönöm a Galga Tv-
nek az egész évi felvételeket, A polgárórök az c,l!:]agzi lebon.volításában biztosították a
biztonsá3o" közlekedest,
Tóth Tibor Dolgárme§ter: Ati egyetért az alábbiakkal: ., Hévízgyörk Község Ontormányzat
Képviseló{estülete megtárgyalta és jóváiagyja a Hévízgyörki Sün Balfus ovoda 2013/2014,

tanévben végzett oktató-nevelő munlráról §zóió beszámoiót. ", kézfeltaítássaljelezze.

A Képviselő-testület a jelenlévő 6 képviselőból 6 igen szavazatlal, egyhangúlag aZ alábbi
határozatot hozza:
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4,1/201,1. (vI.24.'} sz. Kópyiselő-te§tületi határozat
I{évízgyörk Község Önkormányzat Képviseló-testűlete megtárgyaha és jóváhagyja a
Hévízgyölki Sün Bal|is ovoda 2013l'2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkáról §zóló
beszámolót.
Felelős: Tóth Tibor polgármester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Szilág_liné Pápai Arrna óvodavezetó

Ilatáridő: azorrnal

,l) 2013. évi átíoeó értékelés a gyernekióléti és gl,ermekvédelmi feladatok ellátásáról,
Áz előterjeszté§ írá§ban mellékelve a jeg;izőkönyvhöz.-
Luke§né Csábi Agncs iegyző: - ismerteti az előteljesaést.
Bazan Tibor alDolgárme§ter| 6, pont: ,,bú megelózési program nincsen, Ezt nem írja eló
törvénv?
l,uk€sné C§ábi Agne§ iegyzől Nem kötelező ez a program, Ebben az évben itt Hévízgyörkön
nem volt fiatalkoru bűnelkövetó.
Bazan Tibor alpolgármester: 3,c.pont: probléma a gyerekek nyári elhelyezés, Esetleg
gondolkodjunl, hogy milyen nyári foglalkozásokat lehetne szervezni, Az egyházak is
szen,ezneknyá táborokat,
Tóth libor polpármesler Aki ep)elen az allbbial-kol, , Hev.,tglörl Község Örkormanlzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváagyja a gyemekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáró1 szóló 2013, évi átfogó értékelést, ", kézfeltaftáSsaljelezze.

A Képviselő-testület a jelerrlévó 6 képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
45/2014. (vI.2,1.) §z. KéDYi§elő-te§tületi hrtározat
Hévízgyörk Község Önliormán}zat Képviselő,testúlete megtárgyalta és jóvrüagyja a
gyenaekjóléti és gyermekvédelmi feladatok e]látásáról szóló 2013, évi átfogó énékelést,
Félelő§: Tóth Tibor polgfumester

Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Hatáliű: azonnal

5.)Tura Közrronti On,osi Üeyelet 2013.évi működésóről szóló beszámoló elfoeadása
Az előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkön}.vhöz.-
Tóth Tibor rrolgármester: - ismerteti az előteúesztést. Az érintett polgármesterek már
megtárgyalták ezt a beszámolót, el is fogadtlik, de a képviseiőlestületeknek is el kel] fogadni,
Aki egyetért az alábbiakkal: ,,HévízgyöLk Közseg Önkornlánvzat Képviselő,testülete
megtárgyalta és jóváhagia a Turai KöZponti orvosi Ügye)et 2013.évi múködésérő1 szóló
beszámolót, ", kéZfelta ással jelezze,

A Képviselő{estület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazatta], eg,vhangúlag az alábbi
haláíozatot hozza|
46/2014. ó{.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

I-Iévízgyörk Község Önl<olmányzat Képviselő-te§tülete megtlirgyaha és jóváhag|a a Turai
Központi Or"losi Ügyelet 20l3.évi míiködésé.ől szóló beszi.,nolót.
Felelós. Toü Iibor noleárrnester

Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyané Dudás Edit gazd.v.
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!4!,;!$!§: azonnal

Tóth Tibor Doleárnester: Javaslom, hogl cseréljük fel a 6, és 7. napirendi pont tárgyalását.
6, napirendi pontként tárgyaljuk meg a Hévízgyörk Sportegyesület tájékoztatóját.

A képvise]ó,testül9t ajelen}évó 6 képviselóból 6 igen szavazattal, egyhangúlag ellbgadja a 6.

és 7, napirendi pontok felcserélését,

6.)A§zódi Szakrendelő korszerű§ítése
Az előterje§ztés írásban m€llékelve a jeryzőkön},vhöz.-
Tóth Tibor polgármester: - ismefieti az előterjesáést,
Raikó Gábor képviselő: AZ a problémám, lrogy legkőzelebb ne 4 hónap múlva kerüljön
elénk az anyag. a dátum 2014. febru,ír 12. Nem tudom, hogy ki az, aki eddig rajta ült,
Tóth Tibor polgárme§ter: valóban itt volt ez az anyag, amikor ezt a ]evelet elküldték, azt a
választ adtam. ho$, a mi testüleünk is fogja támogatni abban az esetben, amennyiben az
összes többi öil(olmányzat is. Most kaptam arra válasz!, hogy az érintett önkormlinyzatok
támogatni fogjak.
Bazan 'fibor alDolgármester: Fol,vamatos fejlesztések történnek az aszódi szakendelóben.
Volt már ilyen kérés, hogy a rcndelő korszerilsítésc, felújítása, én ezt nem tudtam tánogatni,
mondván, hogy ez az épi|et Aszód varosának a vag},ona, \4a azt a tá.jékoáatást kaptam a
hatvani kórház főigazgató asszonyától, hogy ezt a pénz gépbeszerzésrc, gépf'ejlesztésle
szeretnék lordítani, ezért ezt én is tudom támogatni.
Tóth Tibor rro|gárnester Aki egyelért az alábbiakkal: ,,Hévízgyörk Község Önkormányzat
Képviseló-tesiülete úgy döntölt, hogy az Aszódi Szakrendelő korszerűsítésére 144.000.-Ft
támogatást biZto§ít,
A Képviselőlestület aZ összeget a 2a14-é|i költségvetésben a tartalékkeret terhére
biztosítja. ", kézfe ]taíással j elezze.

A Képviselő-testület a jelerrlévő 6 képviselőból ó igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
hatátazatot hozza:
471201,1. (vI.2,1.') §z. KéDvi§elő-tc§tületi határozat

Hévízgyörk Község Ónkormányzat Képviselő{estülete úgy döntött. hogy az Aszódi
Szakrendelő korszerűsítésére 144.000.-Ft tánlogatást biztosít,
A Képviselő{estüIet az összeget a 2014.évi költségvetésben a tartalétrikelet terhére biztosítja.

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

Hatíridő: azonnal

7.) lléyízgyörki sportegi,esület táiékoztatóia
Az előterjcsztés írásban mellékelYe a j€§]-zőkön}ryhöz.-
Tóth Tibor rroleármester: - ismefieti az elóterjeszlést. O1yan iníbnnációnk volt, hogy a

Spoitegyesületnél a felsó csapatnak a működése meg fog szűruú. Ezéfi vettük fel a

kapcsolatot a sportegyesülettel.
Pintér §ándor SE elnöki Az egyesület magántőkéböl múködött, a támogatást csökk€ntgtték,
megvonták, pénzügyi problénáink vafu]ak, Ha a felnőtt csapatot akaiuk miiködtetni, 7
korosztál}.t kell működtetni utánpótlásba. Az utánpótlás korosááIyra kérjük azt a támogatást,
amit leirtunk, Az utánpótlásnak a velsen,veztetését nem tudjuk vrállalni anyagiakban. Ha az
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önkormányzat nem tud támogatást adni, a felnőtt csapat sem tud miiködni. mive1 feltétele az,
hogy aZ utánpódás-csapatok megleg,jenek,
Gedei Tibor sE tag: Ha megszűnik a felnőtt csapat, valószínú, hogy az utánpótlás is
megszűnik, 80 gyereket szélnek kel] ereszteni,
Tóth Tibor polgármester: 3.200eFt támogatást kémétek, ez kb akkora összeg, mint annak
idején támogatfuk a Sportegyesületet. A legnagyobb tétel az edzói dij. EdZőt aZ önkormányzat
megint tudná alkalmazni, eZ megtakarítás lehetne,
Bazan Titror alpolgárnrester: Ez a gond mikor kezdődött?
Pintér Sándor SE elnök: December kómyékén,
Bazan Tibor alooleármester: Egy éWel ezelőtt a^ mondták, hogy az sE vezetője azt
mondta, hogy én vagyok a gátja a Sportegyesülemek. Ez hazugság, én mindig is támogartam a
spofiot, ezután is fogom.
Pintér Sándor SE elnök| Ez így történt, ahogy mondtam, te záÉál ki bennünket a TAo
pályázatbó1 és a Leader pályázatból is.
Bazan Tibor alDoleármester: TAo-s pályázatról nen tudok. nekem ahhoz semmi köZöm
nem voit, Leader pályázaton traktora szerettél volna pályázni. Leaderbe mezőgazdasági
géple nem lehetett pályázni_ Színpad bérlése töfiént 2 évvel ezelőtt, én is támogattam, hogy a
Spodegyesülettól bérelj tik a színpadot,
szovic§ Mihátv képviselő: Szponzorok: azt hallotlam. azért álltak el, mert á vezetóség nem
volt hajlandó hévízgyörki spoltolókat foglalkoáatni. Ez pénzbe kerül. Le lehetne nagyban
redukálni a felnőtt csapat költségét,
Pintér §ándor SE elnökl Ez nem fedi a valóságot. 5 idegen van a csapatban.
Bobál I§tván kóDvi§elő: Nagy dolog volt, hogy eddig áthidalták ezt a prob]émát, az
önkonnán}zat elengedte a kezét a sportkömek, kényszerűségből. De most, amikol van
lehetőség, újra meg kel1 fogni a keztiket. Az utánpótlásl nindenféleképpen kell támogatni,
Javaslom, adjuk meg a támogatást.
Szovics Nlihály kéDvi§elő: Javaslom. ne most döntsiik e1 az ülésen.
Raikó Gábor képviselő| Nem az ellen vagyok, hogy ne támogassuk. Lehetett látni
decemberben, hogy problémák lesznek a kör,etkező szezonnal, van-e arra ]ehetóség, hogy
pályíazlxk támogátásra, vagy kapunk,e támogatást az utánpótlás nevelésére? vannak-e
szerződések az utánpóllás koru j átéko sokkal?
Pintér sándor sE elnök: Szerződés nincs, egY szezonban háromszor igazoihat, ncm lehet
tanani kényszenel. A fiatalok nem is annyira vándorolnak,
Raikó Gábor kópviselő| Páyakarbantaltás: ezt meg lehetne oldani házon belüI?
Pintér Sándor SE elnök: Az a probléma, hogy olyan közmunkást nem találunk, hogy minden
péntek, szombat, vasámap ott legyen. Péntektől velsenyeztetés van, edzó is kettő kell,
Bazan Tibor alpolgármester: Eifogadható. hogy két en]ber közmunkás lenne edző?
pintér sándor sE elnök persze.

Bazan Tibor alDolgármester: A reszidíjat flzeíné az önl(omlányzat és a két edzőt
közmunkaprogranba, ez tárgyalási alap lehetne. Itt mindenki azon van, hogy ne szűnjön meg.
Fcrcsik Tibor kéDviselő: TAo-s progíam évente megújul, elképzelhető, hogy jövőre 1ehet
páiyázni,
Pintér Sándor Str elnök: Bizakcd._t*, hogy idén nyerünk,
Raikó Gábor képviselő: Javaslom, aúóI döntsi.ink, hogy elvileg támogatjuk az SE
tárgyalását, de üljünt le a részleteket megtárgyalni.
Tóth Tibor polgármester : Meg akaIjuk oldani a problémát. Partnemek kell kezelni
bennünket
Aki egyetéIt az alábbiakkal: ,,Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviseló{estülete úgy
döntött, hogy a sportegyesület anyagi támogatását eiviekben tlámogatja, A támogatás mértéke
a további tárgyalások íiiggvénye. ", kézfeitartással jelezze.
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A Képviselő-tesület a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal.
hatáíozaíot hozza:
48/2014. (\aI.24.'l sz. KéDviselő-testületi határozat

Hér.ízgyörk KözSég Önl(ormányzat Képviselő,te§tülete úgy döntötl,
anyagi tli"nogatását elviekben támogatja, A támogatás mértéke
fuggvénye.

&!9!!§: Tóth Tibor polgfumester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tiinde ig,ea..

Határidő: azonnal

egyhangúlag az aiábbi

hogy a Sportegyesülel
a további tárgyalások

8.) Egyebek
Raikó Gábor képyi§€lő: ]eleáék, hogy elgazosodott a nvárfás terület, Augusztus 20-i
clőkészületről júliusban tlírg,valjunk, A testvérte]epü]ésekől a vendégek számát e]őre kell
tudnunk. Takart fesztivál: köszönöm az otl dolgozó ernberek munkáját.

Tóth Tibor Dolgármester: Tavasszal a nyárfás területén kiszedtiik a cserjést, e]tüZehúk, a

száraz fiivet 1ekaszáltuk. A közmunkásokkal megcsinátatjuk.
Szovics Mihály képviseló: Temető gazos.
Tóth Tibor Doleármester: 4 közmunkás takarítja az elhanyagolt sírokat,
Bazan 'l'ibor alpolgármester: A nyárfásnál nincs árok, betemette a homok, 6N4Ft-ot

n,vertünk térfigyelő kanrerára, 5 db kamera lesz-
Bobál I§tván kéDviselő: Rendes ülésen a hitelfelvételről nem volt módon vélemén),t

.o.aa"i ,l .;etentegi testulet a hitelfelvételt valami különleges módon birálja el, a jelenlegi

testület vesziel. akkor dicshimnuszt mond, amikol az előző testülel felvctt hilelt, olyan bíIáat
kedlt erre a hitelfelvételre. Ezt a hitelt elengedte a kományzat, még azt a 22MFt-ot is, anit
Tóth Tibor hagyományozott rám. Megcsináltuk a csapadékvíz-elvezetést. Temető utcát,

Erdély utcát, pilyárutokut nyefiünk el, Most, hogy eltűnt a hitelállománv Hévízgyörknek,

42MFt-ot felvisz az önkományzat, de ez pozitív. Ha mércét állílunk, egyformát állítsunk,

Tóth Tibor Dolgárme§tcr: Azokból a pénzekből nem sok minden valósult meg, Nem

rlug}tun1 €y",tl"n forint adósságot a településre 2006,ban. Ha nincs cz a kotman1. és nem

vaitala at a nit.tt, akkor az ö.l(ormányzat már rég csődbe menl volna. Ez a tesület 2010,

januárjában még a 360MFt kötvény mellé még 63Mlt-ot kénytelen volt felvenni, mert nem

iudtrik frzetni a pedagógusokat. Kifizetetlen §zámlák voltak, A falua nem hag)tam adósságot,

Amit meg lehet;tt m;nteni pályiatot, pl. új iskola akadálymentesítése - megoldottuk, Az voh

a felelós döntés, hogy aá mondtuk, nen] meg}-iink bele csódhelyzetbe, hogy ezeket a

beruházásokat nem hajtjuk végre, Kivártuk az időt, és 100 %-os támogatást kaptrmk, Közel 50

Mff-ot kaptunk ezeká a páIyázatoka, és csak 42Mft-ot vesziink fel, Ez a hite] csak ana jó.

hogy a vállaikozót ki tudjuk fiZetni, hogy az államtól le tudjuk hívni azL a péná,

Raikó Gábor kéDviselő: liezdődik a válasáás, Felmerü]t a hitel felvétele, számolgattam,

t ógy t i.i liz"-os, az félévre 1.5MFt-ba kerül M öreg iskola és a tájház finaíszírozása, Igen

én is megszavMtam a kötvénykibocsájtást annak idején, de felhí\,tam a figyelmet, hog1,

évente ,10\4Ft-ot feléliink a kötvénykibocsájtáSból, azt mondta Bobál úr, hogy nem baj, Ez
testület azzal kezclte múködését, hogy megszorításokat hajtott végre, Eléfiük azt, hogy

beadtuk a pályázatot az Asszonykórus és az Óvodaalapítvány nevében, és az önkományzat
kezességet vállal.
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Bobál István képYi§elő: Én mindig hitelpárti voltam. AZ a baj. hogy amikor mi vettiik fel a
hiteit, az baj volt, Miídig mondjátok a csődöt, Hány öntormányzat ment csődbe? Tóth Tibor
által aláífi 2006,os jegyzőkönyvben itt van. hogy milyen hiteleket hagyott. Hitelállomány
bankszámlahitehe 27,340eFt-ot vett fel, átadta nekem 14.2l2eFt-tal. ovodaépítésre még volt
hátra 8,5MFt. Ez nem baj. csak ezt is elengedte a kormányzatunk.
Tóth Tibor Doleármester,. Ez az áIlapot október 1-jei, de mivel 4MFt volt a rendkírüli
tartalékba, amit felszabaditottak, és a tcmető melletti területet megvásárolták, az elbocsátott
pedagógusoka nyefiünt l0Mff-ot, azt a község megkapta. Kijelentem, hogy Tóth Tibor
egyetlen 1brintot sem hagyott hátra. Az óvodahitelből volt még valamennyi, aZ aZ összeg
tcrhelte az önkormán),Zatot,
Bazan Tibor alDolgármester: olyan hitelnek vagyok híve, aminek látszik a fedezete és jó
célokra van, AZéfi van szükség hitelt felvenni, mert a pályliatot 2 civil szervezet adta be.
Errnek a fedezete megvan, 100%-os a támogatás. Azért vo]t szükség most tárgyalni a
hitelfeivételt, mert július végére meg kellene csináni a kéi munl<át, hog,v ki tudjuk fizetni a
vállalkozónak. augusztus elején pedig be tudjuk nyújtani a kérelmet, o1yan kormiiny van,
hogy ebbe a testületbe ahhoz a konnányhoz nekem van a legtöbb közöm, él1 tettem ebbe a
képviselő-testúletbe a ]egtöbbet. hogy ilyen kormriny alakult.
Tóth Tibor polgárme§ter: Ha rnás hozzászólás nincs, a részvétclt megköszönöm, az ülést
bcZárom,
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Tóth'fibor
Polgármester


