JEGYZİKÖNYV
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. július 27-én megtartott
rendkívüli nyílt ülésérıl a Mővelıdési Ház házasságkötı helyiségében.
Jelen vannak: Bobál István polgármester
Bazan Tibor
Benkó László
Csoma István
Fercsik Tibor
Hajdú Éva
Kovácsné Toldi Ildikó
Ifj. Petı Ferenc
Pintér Tiborné
Dr. Sápi Attila
Szovics Mihály
Meghívott:
- a jelenléti ív szerint
Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel
10 fı megjelent. A mai ülés jegyzıkönyv-hitelesítıjének javaslom Benkó Lászlót és Pintér
Tibornét.
Ismertetem a napirendi pontot:
Napirendi pont:
1./. „A szociális szolgáltatás szervezés minıségi javítása az aszódi kistérségben” címő KMOP4.5.2./B-2008-0006. jelő elnyert I. fordulós pályázat megvalósítására önrész biztosítása
Elıadó: Bobál István polgármester
2./ A 016/1., 016/2., 020. hrsz-ú földrészletek megosztása, területrendezése ügyében a Hévízgyörk
Község Önkormányzat és MNV Zrt. között létrejött rendezési szerzıdés jóváhagyása
Elıadó: Bobál István polgármester
3./ 2009. augusztus 8-i rendezvény megbeszélése
Elıadó: Bobál István polgármester
Bobál István: Módosító indítványom: Tárgyaljunk 4. napirendi pontban Egyebek-et, Kliment Frigyes
ÖNYE elnök jelezte, szeretne felvetéssel élni.

A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontot.
1./. „A szociális szolgáltatás szervezés minıségi javítása az aszódi kistérségben” címő KMOP4.5.2./B-2008-0006. jelő elnyert I. fordulós pályázat megvalósítására önrész biztosítása
Bobál István: Ez a pályázat 7 település pályázata. Kétszer már szavaztunk ebben az ügyben. Az
aszódi polgármester jelezte, hogy az önrészünk 230eFt-tal emelkedett. Meg kell erısítenünk a
pályázatot és ezzel a +230eFt-tal.
Benkó László: Miért emelkedett?
Bobál István: Most folyik a tervezés. Ez új beruházás, Hévízgyörkön történne megvalósításra, a régi
óvoda területén. Ha akarjuk a pályázatot, akkor ezt fogadjuk el. Aszód a gesztortelepülés.
Pintér Tiborné: Biztos, hogy meg van már ez a pályázat?
Bobál István: Elsı körben már megnyertük.

Dr. Sápi Attila megérkezik az ülésre, a képviselı-testület 11 fıvel folytatja az ülést.
Csoma István:Megbeszélés volt két héttel ezelıtt. Már akkor világossá vált, hogy új határozatot kell
hozni. Én képviseltem a testületet ezen a megbeszélésen.
Bobál István: Aki egyetért az elıterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2009.(VII.27.)sz. képviselı-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 95/2009.(VII.7.)sz. határozatát
visszavonja.
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete az új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Magyarország Fejlesztési Terv Közé-Magyarországi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „A Szociális szolgáltatásszervezés minıségi javítása
az alábbi kistérségben” címő KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelő elnyert I. fordulós
Pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a
projektet a pályázatban foglalt szakmai tartalommal továbbra is meg kívánja valósítani.
10 % önrész:
fejlesztési céltartalék-keret terhére biztosítja.

6.764.280.- Ft., melyet a

A képviselı-testület megbízza Csoma István alpolgármestert a koordinációs feladatok
ellátásával.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.
Határidı: azonnal

2./ A 016/1., 016/2., 020. hrsz-ú földrészletek megosztása, területrendezése ügyében a Hévízgyörk
Község Önkormányzat és MNV Zrt. között létrejött rendezési szerzıdés jóváhagyása
Bobál István:A Nyárfás mellett lévı út már a Magyar Állam tulajdonában van, Pilisi Parkerdı Zrt. a
kezelıje. Úgy próbáltuk kialakítani, hogy egyenes vezetéső út legyen, ez miatt 338 m2-es területet át
kell adnunk az államnak. Egyenes vezetéső utat a telkek mellett megnyerünk. Lehetett volna azt is,
hogy meghagytuk volna a jelenlegi térkép szerinti vezetést, olyan út lenne, amit nem lehetett volna
aszfaltozni, csapadékvíz-elvezetés stb. Ezért gondoltuk ezt a kiméretést.
Csoma István: Ez az út egy hullámos út lett volna. Az Állammal kell egy három oldalú megállapodást
kötni az MNV Zrt-vel, és Pilisi Parkerdı Zrt-vel, hogy ezt a területet az önkormányzat átadja a
Magyar Állam részére. Sajnos bonyolultabb, ha mi kérnénk tıle 300 m2-t.
Szovics Mihály: Telkekbıl kell lecsípni?
Bobál István:Nem, a telkek nincsenek érintve, se a magánterületek.
Lukesné Csábi Ágnes: Telekhatár-rendezési szerzıdést jóváhagyják illetve felhatalmazzák a
polgármestert, hogy a szerzıdést aláírja.
Fercsik Tibor: Miért nem lehet azt az utat önkormányzat kapja meg?
Bobál István: Kezdeményeztük, de azt mondta a Pilisi Parkerdı, hogy ı nem mond le errıl.
Aki azzal egyetért, hogy a telekhatárrendezési szerzıdést az önkormányzat és a MNV Zrt. megkösse,
kézfeltartással jelezze.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
97/2009.(VII.27.)sz. képviselı-testületi határozat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Hévízgyörk, 016/1., 016/2., 020. hrszú földrészletek megosztása, területrendezése ügyében a Hévízgyörk Község Önkormányzat és MNV
Zrt. között létrejött rendezési szerzıdés-tervezetet jóváhagyja.
A képviselı-testület felhatalmazza Bobál István polgármestert, hogy a szerzıdést aláírja.
A szerzıdés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Felelıs: Bobál István polgármester
Lukesné Csábi Ágnes jegyzı
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.
Hajdu Tünde ig.ea.

Határidı: azonnal
3./ 2009. augusztus 8-i rendezvény megbeszélése
Bobál István: Ismételten egy rendezvény elıtt állunk, felkérem képviselıtársaimat, civil szervezeti
vezetıket, hogy ebben a programban vegyenek részt, legyenek jó gazdák, fogadják a vendégeket.
Felkérem a polgárırséget, hogy a rendet biztosítsa. Vegyünk tevékenyen részt a szervezésben. A
polgárırautó rendelkezésre, a hangosítás mőködik, a környezı településeken plakátokat ragasztunk.
4./ Egyebek
Bobál István: Kliment Frigyes jelezte, az egyebekben szeretne szólni.

Kliment Frigyes: A Gyümölcsösben lakók nevében szeretném megköszönni a közvilágítást.
Környezetvédelem: mai napon Gödöllın voltunk Bazan Tibor alpolgármesterrel egy
megbeszélésen. Ott kaptunk egy anyagot, javasolom a következı ülésen napirendi pontként
felvenni a vegyesbizottság beszámolóját a rekultiváció helyzetérıl. Kukák: a faluban sokan
még mindig plusz zsákokat tesznek ki szemétszállítás napján a kukán kívül, követeljünk meg
valamiféle rendet. Pályázatíró csapat segítségével 200eFt-ot elnyert az ÖNYE főkasza,
védıruházat vásárlására. Tájékoztatom a testületet, hogy az ÖNYE 300 eFt-ot nyert
mőködésre.
Bobál István:Megtörtént a közvilágítási lámpatestek felszerelése a Gyümölcsösben és a Deák
F. utcában 4 lámpatest, katolikus parókiánál 1 db. Forgalomszámlálásról: összesítjük az
eredményeket, a kamionok aránya meglepıen alacsony volt, megismételjük október elején.
Hulladékgyőjtés: Felkérjük Kliment Frigyest, mint a KVB tagját, a következı héten üljön fel
a szemétszállító autóra, ahol plusz zsákokat tapasztal, ott beszéljen a tulajdonosokkal.
Ifj.Petı Ferenc:Töltıdik az erdı alja szeméttel. Azt kellene mondani a szemétszállítóknak,
vigyék el minden kirakott szemetet. Nem kellene ilyennel foglalkozni. A tulajdonosokat meg
kell kérni, igényeljen nagyobb kukát.
Szovics Mihály: Aki kiviszi az erdıbe a szemetet, meg kell büntetni, 50eFt-ra.
Bobál István: Nincs még ilyen rendeletünk, 30eFt-os van. Ha azt mondjuk, hogy elviszünk
minden szemetet, az önkormányzat még tegyen hozzá 2MFt-ot. Az AVE annyiért számláz,
amennyit elvisz.
Ifj.Petı Ferenc: Meg kell követelni, ha a 60 l-es kuka mellett még van zsák, akkor vegyen
120 l-es kukát. Kliment úr kimegy, megnézi.
Szovics Mihály: Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy aki aki nem tartja ehhez magát,
nem lesz elvíve a zsák.
Bobál István: Így akarjuk tudomására hozni, hogy a következı alkalomkor ne tegye ki a
zsákot. Nem kell nagyobb kuka, vegyen „Hévízgyörk” feliratos zsákot, abba tehet ki plusz
szemetet.
Szovics Mihály: Mezıırök minek vannak, miért nem fognak meg szemetelıket? Miért nem
büntetünk?
Bobál István: Nagyon sokat megfognak, büntetünk is. Megtaláltunk már egy budapesti, egy

turai illetıségőt. A mezıır rajta kapta ıket. Próbálhatnánk a mezııröket úgy dotálni, hogy
tegyünk 30-50eFt-os limitet, és azt mondjuk, hogy fele a tied.
Szovics Mihály: Munkahelyi követelmény tıle, ne vicceljünk már. Azért kapja a fizetését.
Bobál István: Ha nincs motiváció, nincs megfelelı érdekeltség.
Szovics Mihály: Azt mondjuk, hogy 20 zsákból 10 eredményt akarok, vagy lesz helyettetek
más.
Ifj. Petı Ferenc: Már pár embernek közöltem, ha a sittet lerakja, beborítom a háza elé.
Bobál István: Ma délután egy kukás autó lebillentette a kukát, kiderült, hogy a mi
testületünkbıl történt a felhatalmazás, hogy oda viheti.
Ifj. Petı Ferenc: Az erdıbe is ilyen címszóval hordják ki. A Sanyinak az emberei, a Deme
Csabáék hordják, én már szóltam nekik, mit csináljak velük? Ha a Sanyi Pestrıl elhozza, és
odaviteti, nem tudok semmit csinálni.
Bobál István: Fel kell ıket jelenteni.
Szovics Mihály: A csáté sarkánál töltik fel. Ott út lesz?
Bobál István: Az is illegális. Ott út van, csak használhatatlan, mi kimérettük az utat,
megjelentek a betondarabok, A te telked mellett viszik. Megkérdeztem a Sünit, azt mondta,
hogy betonra senkinek nem adott engedélyt, de földre igen.
Szovics Mihály: Ott sitt van. Annyira vagyok érintve, hogy a demonstrációs határ a mienk.
Az oszlopomat ki is lökette a Csabival valaki, aki eltúrattatta. Kinek kell panaszt tenni
ezügyben? Süninek szóltam, azt mondta, majd ı visszateszi.
Bobál István: Önkormányzatnál tegyél egy panaszt, és megvizsgáltatjuk. Ki adott egyáltalán
engedélyt arra, hogy földet vigyenek bárhova is? Gohér Miklós is felhívott, és elmondta, hogy
ilyen történt. Azt mondtam, hogy a mezııröket és a polgárıröket megkérem, figyeljék, ma
jelezték, hogy ment egy sitt kamion, azt megállítottam, a domonyi konténeres volt, meg van a
rendszám. İ nem túrta el. Ezt tisztázni fogom azzal, aki adta az engedélyt neki.
Szovics Mihály: Ki adta az engedélyt?
Bobál István: Hévízgyörki képviselı. Mondtam, szedjék fel.
Lukesné Csábi Ágnes: Ha a rongálási kár 20eFt feletti szabálysértés, akkor a rendırség
hatásköre, ez természetvédelmi szabálysértés. Bőncselekmény. Az elkövetıvel szemben
feljelentést kell tenni a rendırségen, mivel környezetkárosítás bőncselekmény.
Bobál István: A konténeres megvan, aki ma oda vitte, de a túratást te mondtad, hogy a Sanyi.
Szovics Mihály: Máté Csaba lökte el.
Bobál István: Azt ki rendelte meg?
Szovics Mihály: Valószínő a Süni. Én szóltam neki, nem akartam ünneprontó lenni, láttam,
hogy oda vannak ledobálva a betonok a telkem elé.
Ifj. Petı Ferenc: Ebbıl már nagyüzem van csinálva, elıbb-utóbb nagy baj lesz.
Szovics Mihály: Pénzért hozzák le, valószínő, nincs hová tenni. Ugyanúgy, mint az izraeli,
fel voltunk háborodva, mikor csinálta az utat.
Ifj. Petı Ferenc: Most is hordatja jó pénzért.
Bobál István: Most is hordatja, de arra engedélye van, hogy a saját területére hordassa az
anyagot.
Ifj. Petı Ferenc: A veszélyes anyagot? Azt a földet, amit máshova nem helyezhet el,
Hévízgyörkön lebillentheti.
Bobál István: Töltésre van engedélye. Bizonyítsuk be, hogy veszélyes anyag, és máris meg
lesz büntetve és állítva.
Ifj. Petı Ferenc: Én bizonyítsam be? Én már bebizonyítottam, amikor odamentem, hogy ezt
fel fogjuk venni, és a kamion súllyal együtt elment. Nem csináltunk belıle ügyet, akkor mit
csináljak?
Bobál István: De csináltunk. Kihívtam a Környezetvédelmi hatóságot, jegyzıkönyv van róla.
Ne mondj ilyet, hogy nem foglalkoztunk vele. A hatóság azt mondta, hogy engedélye van a

töltésre. Nem mi adtuk az engedélyt.
Bazan Tibor: Horgásztó tulajdonosnak a területére sittet hordanak, az út mellett a
súlykorlátozó tábla ki van téve, itt járnak be a pálinkafızdénél. Ott is ugyanilyen táblát
kellene elhelyezni. Ez visszatartó erı.
Szabó Csaba Polgárırség vezetıje: Önkormányzati területre is hoztak, 8-10 neylonzsákot.
Bobál István: Ha ott látod, mint polgárırvezetı fogd el, és jelentsd be, megbüntetjük.
Szovics Mihály: Sanyi azt mondta, hogy ott van a Kmett Lajosnak területe és mi oda akarunk
utat csinálni. Az önkormányzat nem tudja, hogy ki akar oda utat csinálni?
Bobál István: A kijárt utak nem ott vannak, ahol a térképen. Kimérettem a réten az összes
olyan térkép szerinti utat, ahol az utaknak kellene lennie. De ez nem jelentette azt, hogy oda
töltéseket kell hordani.
Szovics Mihály: Sanyi ezt mondta nekem, utat fogunk csinálni töltésbıl.
Bobál István: De nem veszélyes hulladékból, és amit nem lehet oda bevinni. Ha az út ki van
jelölve, és nem lehet járni rajta, akkor meg kell csinálni.
Szovics Mihály: Azt mondta, mivel a GAMESZ drágán csinálná az utat, ezért töltésbıl lesz.
Bobál István: Én a Gamesz-szal nem tárgyaltam. Miért nem vontad kérdıre? Azt terveztem,
hogy amikor kimérettük az utakat, a testület elé hozzuk a problémát. Sokan panaszkodnak az
út miatt, kimérettük az utat, ha valaki ettıl eltér, akkor birtokháborítást követ el.
Szovics Mihály: Amikor betondarabokat láttam leborítva, akkor hívtam fel a Sanyit. A Sanyi
nem is mondta, hogy tölti ezt az utat?
Bobál István: İ tölthet egy önkormányzati utat önszántából? Majd felfogjuk tölteni, ha majd
csinálunk utat.
Bazan Tibor: Mivel töltjük fel, ugyanúgy sittel?
Bobál István: Nem sittel.
Ifj. Petı Ferenc: Ki kell menni az erdı alá, végig van az egész… Kombájnnal nem lehet
elmenni, olyan szinten meg van töltve. Én igazítottam valamennyire, mert el sem túratja.
Bazan Tibor: Akácvirág u. így marad? Mert egy lakó szólt, hogy a nagymérető zúzott kı
kiszúrhatja az autó kerekét.Lesz-e erre enyhébb zúzott kı szórva?
Bobál István: Tılem is kérdezte a Bódyné. Ezt akkor így oldottuk meg, mondtam, hogy a
pályázat nem sikerült. A csapadékvizet kérdezte tılem. Megnézzük, tudunk-e forrást
biztosítani, hogy szerezzünk rá mart aszfaltot, és csináljuk meg valamennyire, mert útra
pályázatot nem fogunk tudni nyerni. Apró követ vinnénk oda, és meghengereznénk, az
segítene rajta. Gondolkodunk rajta. Szemétlerakás: intézkedni kell, hogy sem a rétre, sem
máshova nem lehetséges, ezt meg kell erısítenünk körlevéllel, vagy mint a változtatási
tilalom rendeletet. Telehordják sittel, szeméttel a területeinket.
Ifj. Petı Ferenc:Nem lehetne kijelölni olyan helyet, ahol el lehetne helyezni, és onnan nagy
autóval betölteni? Sok embernek lesz építési törmelék.
Szovics Mihály: Egy területünk van ilyen, a felsıhomoki szılık erdık alatti része. Oda ezt
meg lehet tenni, de csakis engedéllyel és ellenırizetten. Mert odahordanának veszélyes
anyagokat, hogy a kármentesítésre fizetne az önkormányzat. Csak akkor lennék ebben
partner, ha olyan terület lenne, ahol állandó ırzés lenne. Ha Pest környékérıl ezt megtudnák,
nem lenne vége-hossza. Ha lenne területünk, és onnan rendszeresen elhordva kéthetente és
bedolgozva az útba, de külsı területen nem ajánlom.
Szovics Mihály: A kavicsosnál volt ilyen terület, sok lett oda kihordva.
Bobál István: Ezt készítsétek elı, polgárırök, mezıırök rendszeresen ellenırizzék a réti
utakat. A pálinkafızdéhez is lehetne táblát kirakni. Gondolkozzunk, hány tonnáig tegyük ki.
Csoma István: Egy emberrıl beszélünk, el kell hívni, elbeszélgetni vele.
Bobál István: Már meghívtuk, de nem jön el.
Szovics Mihály: Be kell idézni hivatalból.
Lukesné Csábi Ágnes: Jegyzıkönyvet kell készíteni, Környezetvédelmi hatóságnak meg kell

küldeni.
Bobál István: Engedélye van töltésre, de nem azzal tölti. Beidézzük 8 napon belül a két
tulajdonost.
Ifj. Petı Ferenc: Lehet, a tulajdonos nem is tudja, mit hordanak. Fel kell ásni az utat, vagy
teherautóval elállni, a hivatalnál megnyitni az utat.
Bobál István: Már sorompóban is gondolkoztam.
Szovics Mihály: Mezııröknek este és hajnalban kezelni kellene a sorompót.
Bobál István: Ez két külön dolog, de lehetne kezelni együtt is. Körbeszántani a közigazgatási
területet úgy, hogy a bejövı utak legyenek meg, erre elszántság kell, a lakosság részérıl
támogatás.
A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom.
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Lukesné Csábi Ágnes

Polgármester

jegyzı

Pintér Tiborné
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