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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. március 22-én 
megtartott falugyőlésérıl a Mővelıdési Ház helyiségében. 
 
Jelen vannak:    Bobál István polgármester  
  Bazan Tibor 

   Hajdú Éva 
   Kovácsné Toldi Ildikó 
   Pintér Sándor 

Pintér Tiborné 
   Dr. Sápi Attila 

és a falu lakosságából kb. 200 fı  
       
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Bobál István: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, képviselıket. Sajnálatos esemény 
történt, az egyik ingatlanon mőszaki szerelés közben elhunyt Megyeri Norbert. Egyperces 
néma felállással adózzunk emlékének. 
Ma megbeszéljük a hulladékgazdálkodást, és a szemétügyet, de bárki felteheti kérdését 
bármilyen ügyben. Európai színvonalú hulladékgyőjtés történik Hévízgyörkön. Az 
önkormányzatnak és a lakosságnak  ez nem kerül többletköltségébe. Az AVE olyan 
kondíciókat adott, amely elfogadható volt. Jövı héten elkezdjük kiosztani a kukákat a 
lakosságnak. Mindenkinek az eddigi befizetett edény szerinti győjtıedényt adunk át. 
Átmenetileg a Hévízgyörk feliratú zsákokat még fogjuk alkalmazni. Szelektív 
hulladékgyőjtés: házhoz menı lesz, minden lakos kap 3 zsákot, petpalack, fémdoboz és papír 
győjtésére, havonta egyszer a szelektív zsákokat ki lehet rakni az ingatlan elé. Ahány zsákot 
kitesz a tulajdonos, annyi üres zsákot kap vissza. A szelektív hulladékgyőjtı szigeteken csak 
üveget győjtünk. A többi szelektív győjtıket beszedjük. 19 éven keresztül az aszódi 
önkormányzat tulajdonában lévı, Hévízgyörk közigazgatási területén fekvı területre hordtuk 
a szemetet 25-30 éven keresztül. Sérelmes volt az, hogy az aszódi lakosoknak a lerakásért 
nem kellett fizetni, másnak fizetni kellett. 16 év nem volt elegendı, hogy az elızı vezetés el 
tudja intézni, hogy hévízgyörki területre lerakott 16 falu szemetét elviseljük úgy, hogy a 
falunk ebbıl nem tudott profitálni. Már kaptunk olyan engedményt, hogy 30 konténer 
lerakására adtak lehetıséget, de a lakosságnak nem adtak kedvezményt.  2009-ben bezárták a 
telepet, rekultiválják. Döntenünk kellett. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak tagja vagyunk, épül a hulladéklerakó, de nem készül el 
2009-ben. Ezt a megoldást kellett választanunk, jól döntöttünk. Lomtalanítás is lesz az évben. 
Az AVE-val egy éves szerzıdést kötöttünk, lakosságnak nem kerül többe, az 
önkormányzatnak nem kerül 2Mft-ba az a különbség, amit eddig ki kellett fizetni. Köszönöm 
a meghallgatást. Átadom a szót a lakosságnak. 
Bankó János: Aszódi szemétlerakó: mi lesz, ha én feljelentem az aszódi önkormányzatot, 
hogy mérgeznek engem, és mivel a mi területünkön van a szeméttelep. 
Bobál István : Komoly igazságokat feszeget, de ez a földterület állami terület, a családod 
területei, azok mellette vannak. Akarunk-e élni ezzel a szankcióval, erre nem tudok 
válaszolni. Elindult egy komoly beruházás, a rekultivációja ennek a területnek. A 
településünkön élı emberek egészségkárosítása megállt.  
Fekete Jánosné Nyár u.7.: A „kisakácosnál” össze lesz-e szedve a sok szemét? 
Bobál István : Rekultiváció része, hogy mentesíteni kell a hulladéktól a területet és a 
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környéket. Ha nem, akkor felhívjuk a figyelmüket, hogy ezt be kell fejezniük. 
Mattyasovszki Zoltánné Vasút u.:  Van-e rá lehetıség, hogy a házunkig bejöjjön a szemetes 
autó, mert szeles az a rész, sokszor elviszi a szemetet a szél. 
Bobál István:  Bel- és külterületen is élnek emberek, az önkormányzat kötelessége a 
belterületre vonatkozik. A mi önkormányzatunk olyan kötelezettséget vállalt, hogy 
külterületen azonos szinten szolgáltatunk. A szolgáltatóval megbeszéljük ezt és pontosítunk, 
hogy a járatos kocsi meddig tud bemenni az Önök utcájába, és a Gyümölcsösbe. 
Bazan János József A.u.: A 30-as út bejáratánál és a lıtér elején sok a szemét, meg kell 
szüntetni. 
Bobál István:  Ezen dolgozunk. Illegális hulladéklerakó személyeket érjük tetten. A 
rendeletünk szerint büntetünk. Együtt a lakossággal, civil szervezetekkel, mezıırökkel, 
figyeljük ezeket a személyeket. A konténerek gyártottunk, hogy ne vigyék ki a szemetet a 
erdıbe, tegyék bele abba. Mit tapasztaltunk: hogy vállalkozók hazajövet oda ürítik a 
szemetüket, felszedett mőanyagpadlókkal, szınyegpadlókkal, veszélyes hulladékot tartalmazó 
dobozokkal, így behozattam az önkormányzathoz a 3 konténert. 
Kliment Frigyes ÖNYE, KVB tag: Környezetvédelmi bizottság tagjaként mondom el:  
nehogy az legyen, hogy ha a hulladékgyőjtıbe nem fér bele a szemét, akkor elégetjük. Ezért 
kértem a Sápi képviselı urat és az egészségügyi szolgálatot, hogy széles körben mondjuk el, 
bármit égetünk, az ártalmas. Ha látnak ilyet, értesítsék a Környezetvédelmi bizottságot, 
megelızzük ezt. A növényi hulladékot komposztálni kell.  
Bobál István: Gondoljuk meg mit égetünk. Kérem a képviselıtársakat, a gyermekorvost, 
háziorvost, a honlapon, az újságban tájékoztassák a lakosságot az égetés káros hatásairól. A 
hulladékedényeket bátran vegyük igénybe.  
………hévízgyörki lakos: Mőanyag hulladéknál csak a petpalackot lehet betenni, vagy mást 
is? 
Bobál István: Petpalackot a szelektívbe, a többit a kommunális edénybe. 
Tasnádi László Erdély u.: Az idıs korúak nem fogják érteni, hogy mi tartozik a szelektív 
győjtésbe. 
Bobál István: Részletes leírást kap minden lakos az edényzettel együtt. Aki idıs, beteg, a 
közhasznú munkások kiviszik a kukát és elmondják.   
Szőcs Imréné Tavasz u.: Tavasz u. mögött gazos terület van, mi minden évben kitakarítjuk 
azt a területet, a gumikereket hova lehet tenni? Kellene oda tábla, hogy tilos a szemét 
lerakása.  
Bobál István: A gumikereket be kell jelenteni, mi behozzuk és elvitetjük. Ebben az évben 24 
munkás felvételére van lehetıségünk. A településünket tegyük rendbe. Most is vannak olyan 
munkásaink, akik ezt a feladatot el tudják látni.   
Dolányi Zsolt Széchenyi u.:Nem komposztálható hulladékot hova tegyük? 
Bobál István: Kommunális hulladékgyőjtıbe, és elviszik. Most még más lehetıség nincs. 
Késıbbiek folyamán találunk megoldást.  
Nagy Mihály Gyümölcsös: A Gyümölcsösben  sokszor vasárnap teszik ki a szemetet, mi lesz 
a szeméttel péntekig? Az utakat is rendbe kellene hozni  személygépkocsival nem lehet járni. 
Bobál István: A Gyümölcsösben ilyen körülmények között nem lehetett volna engedélyt 
kiadni. A Gyümölcsös területén a szabályozási tervet kell elindítani, ahol kulturált lakhatás 
feltételeit kell biztosítani. Gyümölcsösben lakók elfelejtik, hogy felvállalták az ilyenfajta 
építkezést. Az önkormányzat itt nem tud mit tenni. Felkérjük az ott élı lakóközösséget, hogy 
önkezdeményezés formájában indítsanak olyat, hogy a területüket a belterületi feltételeknek 
megfelelıen alakítják ki.  Külterületre kértek építési engedélyt gyümölcstárolóra. A megfelelı 
lakhatás feltételeit ki kell alakítani a településen. Kérik számon a mostani önkormányzattól. 
Azt szorgalmazom, hogy olyan területen, ahol nincs szabályozási terv, és nincs belterületbe 
vonva, ne lehessen építeni. Önök tudták, hogy külterületen építkeztek. Tudták, hogy 
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külterületre az önkormányzatnak semmiféle kötelessége nincs. A hévízgyörki önkormányzat 
másképpen gondolkodik a külterületen élıkkel, közvilágítást vezetünk, hulladékszállítást 
megpróbáljuk megoldani. Végleges megoldás, ha szabályozási terv szerinti építkezések 
elindulnak. Szolgáltatóval megpróbálunk lehetıséget kialakítani, van-e olyan egysége, ami 
végig szalad hétfınként a településen. 
Bazan Tibor: Szerencsés lett volna, ha az AVE képviselıje megjelenik. Nagy öröm, hogy 
nem a közigazgatási határra hordjuk a szemetet. Meddig fogják Erdıkürtre vinni a szemetet, 
ahol még rosszabb a helyzet, mint Aszódon. Felelısségteljesebben kezeljük a 
hulladékgazdálkodást. Határainkban sok szemét van.   
Bobál István: A cég felelıssége, milyen helyre viszi a hulladékot. Az AVE képviselıjének 
nyilván közbejött valami, azért nem tudott jelen lenni. 
Ha más hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt, a megtisztelı figyelmüket, a 
közmeghallgatást ezennel bezárom.    
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 Bobál István  Lukesné Csábi Ágnes 
 Polgármester  jegyzı 


