
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én 

megtartott  rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester 

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Hajdú Éva 

  Ifj. Pető Ferenc 

Pintér Tiborné 

   Szovics Mihály 

  

 

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 
 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 

főből  7 fő megjelent.  A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Benkó László képviselőt és 

Pintér Tiborné képviselőt. 

 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1. 135/2009.(IX.29.) sz. határozat visszavonása (Hévízgyörki „Nyárfás terület” beépítési 

módosítása)  (egyszerű többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

2.  Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2010.(..) sz. rendelete a 
Hévízgyörk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2001. (X.30.) Kt. sz. rendelet 

módosításáról (minősített többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

3.  Tóth Zsolt és Tóth Zsoltné Hévízgyörk, Ady E.u.141.sz. alatti lakosok a Deák F. utca 

1426/2.hrsz. ingatlan vásárlási ügye (egyszerű többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

4 Területfejlesztési, Gazdálkodási és Településtervezési Bt. (Holényi Magdolna vezető 

településrendező-tervező) tervezési szerződésének jóváhagyása 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

5.  Studium CO Kft. munkavédelmi megbízási szerződés jóváhagyása (egyszerű többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

6.  Nyárfás telek adásvételi előszerződésétől elállás (Priváttender Kft.) (egyszerű többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

7.  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Hévízgyörk Község Önkormányzata 

között létrejött előzetes megállapodás jóváhagyása a hévízgyörki 997. hrsz-ú országos közút 

ügyében (egyszerű többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 



 

8. Egyebek 

 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

1. Pest Megyéért Kitüntetés 

- Semmelweis Ignác díj 

- Pest Megye Művészetéért díj 

- Testnevelési és Sport díj 

(egyszerű többség) 

Előadó: Bobál István polgármester 

 

2. Előterjesztés a helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról (minősített többség) 

Előadó: Lukesné Csábi Ágnes jegyző 
 

 

Képviselő-testület egyhangúlag  elfogadja a napirendi pontokat. 

 

 

1. 135/2009.(IX.29.) sz. határozat visszavonása (Hévízgyörki „Nyárfás terület” beépítési 

módosítása)   

Bobál István: Sokféle elképzelés volt a befektetőnek a nyárfás telkekkel kapcsolatban, 

különböző variációkat kellett elkészíteni. Amit elfogadtunk, azt vissza kell vonnunk. A 

földhivatalnál megtörtént a 36 telek bejegyzése.  

Bazan Tibor: Végleges változat marad? 

Bobál István: Igen, a mostani állapot szerint. 

Bazan Tibor: A településszerkezeti terv módosítása nem ingyenes. 

Bobál István: A napirendi pontban benne lesz, és a Priváttender ellen elindítjuk az eljárást. 

Szovics Mihály: Szociális férőhelyek elhelyezésére alkalmas terv lesz? 

Bobál István: Nem. A terület olyan lesz, hogy lakóterület kialakítására, amin a szociális 

létesítmény is létrehozható. Amire elképzelésünk van, arra alkalmas.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

81/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

135/2009.(IX..29.)sz. határozatát visszavonja. 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

2.  Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2010.(..) sz. rendelete 

a Hévízgyörk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2001. (X.30.) Kt. sz. rendelet 

módosításáról  

Bobál István: Ismerteti az előterjesztést- 

Aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2010. (VIII.20.) számú rendelete a 

Hévízgyörk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2001. (X.30.)sz. rendelet módosításáról 

 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló, módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésének c) pontja 

alapján, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, módosítja Hévízgyörk Község Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló, 4/2009. (II.7.) Kt. sz. rendeletével, 13/2007. (XII.19.) Kt. sz. 

rendeletével, 9/2006 (VIII.30.) Kt. sz. rendeletével, 7/2005. (V.11.) Kt. sz. rendeletével és 

16/2004. (XII.8.) Kt. számú rendeletével módosított 10/2001. (X.30.) Kt. sz. rendeletét 

(továbbiakban: Rendelet), valamint a 3. számú Belterület Szabályozási Tervét és az SzT-6M. 

számú szabályozási tervet jóváhagyja és elrendeli alkalmazásukat. 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Hévízgyörk község közigazgatási területére. 

2. § 

A Rendelet kiegészül az alábbi 11/A §-sal: 

 

„11/A § 

Kertvárosias lakóterület 

 

(1)  „A kertváriosias lakóterület Lke-1.1. építési övezetének jellemzői: 

 

a kialakítható legkisebb telekméret minimum 600 m2 

a kialakítható telek legkisebb szélessége minimum 16 m 

a kialakítható telek legkisebb mélysége minimum 36 m 

a beépítési mód oldalhatáron álló 

a beépítettség legnagyobb mértéke maximum 30 % 

a megengedett legkisebb-legnagyobb építmény-magasság 7,5 m 

a beépítettség feltételeinek közművesítettség mértéke teljes közmű 

a zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 

a megengedett környezetterhelési határérték 50 decibel 

a terepszint alatti építmények 30 %, az építési helyen 

belül 

előkert mérete déli tájolású előkert esetében minimum 7,0 m 

előkert mérete északi tájolású előkert esetében minimum 3,0 m 

 

 (2)  „A kertváriosias lakóterület Lke-1.2. építési övezetének jellemzői: 

 

a kialakítható legkisebb telekméret minimum 700 m2 

a kialakítható telek legkisebb szélessége minimum 17 m 

a kialakítható telek legkisebb mélysége minimum 36 m 

a beépítési mód oldalhatáron álló 

a beépítettség legnagyobb mértéke maximum 30 % 

a megengedett legkisebb-legnagyobb építmény-magasság 7,5 m 

a beépítettség feltételeinek közművesítettség mértéke teljes közmű 

a zöldfelület legkisebb mértéke 50 % 

a megengedett környezetterhelési határérték 50 decibel 



a terepszint alatti építmények 30 %, az építési helyen 

belül 

előkert mérete déli tájolású előkert esetében minimum 7,0 m 

előkert mérete északi tájolású előkert esetében minimum 3,0 m 

3. § 

 

(1) E rendelet 2010. augusztus 20-án napján lép hatályba és egyúttal hatályát veszti a HÉSZ 3. 

számú melléklete _ Belterület Szabályozási Terve_, valamint a SzT-6 számú szabályozási 

terve. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet előírásait a hatálybalépést 

követően indított ügyekben kell alkalmazni. 

 

Bobál István    Lukesné Csábi Ágnes  

      polgármester jegyző 

 

 

 

3.  Tóth Zsolt és Tóth Zsoltné Hévízgyörk, Ady E.u.141.sz. alatti lakosok a Deák F. utca 

1426/2.hrsz. ingatlan vásárlási ügye  

Bobál István:  Tóth Zsolt és neje kérelemmel fordultak az önkormányzat felé. Elképzelésüket 

elmondták. Van egy korábbi határozatunk, az 50/2008.sz. határozat, ahol megfogalmaztuk, 

hogy milyen áron tudjuk eladni ezeket a telkeket, bruttó 7200.-Ft/m2. A kérelemben 4000.-

Ft/m2 szerepel. Nekünk ebből még be kell fizetni az Áfa-t. 

Lukesné Csábi Ágnes: Csoma István megnézte a terveket és a helyszínt, kiderült, hogy ezen 

a két telken nincsen közműcsonk, mivel játszótérnek készült.  Ez kb. 260eFt-ba kerül a 

közműcsonk kialakítása. 

Bobál István: Pangó ingatlanpiac van. Támogatom ennek az értékesítését. Az önkormányzat 

megkaphatná nettóba azt a pénzét, amit korábban eladtunk, bruttó 5000.-Ft-ért adnánk el. Le 

lehet vonni a 260eFt-os tételt, a közműt. Hévízgyörkieknek adjuk meg a lehetőséget, az 

önkormányzatnak is legyen meg az összeg, amit korábban kaptunk meg.  

Bazan Tibor:PEB ülésen milyen döntés született? 

Benkó László: A PEB határozatképtelen volt, így bizottsági döntés nem született.  

Tóth Zsolt Hévízgyörk, Ady E.u.141.: Így is el tudjuk fogadni, belekalkulálva a 

közműcsonkokat. Mivel magasabb áron lenne, így nem tudnánk a teljes összeget egösszegben 

kifizetni, év végéig tudnánk teljesen kiegyenlíteni. 

Szovics Mihály: Szerintem azon az áron kellene adni, ahogy anno adtuk. 

Hajdú Éva.: A többi telek anno összközműves volt, az infláció ez a 260eFt kb. 

Benkó László: Támogatom. 

Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy visszavonjuk az 50/2008.(V.27.)sz. határozatunkat,  

kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

82/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  az 50/2008. 

(V.27.)sz. határozatát visszavonja. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 



Határidő: azonnal 

 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

83/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  Tóth Zsolt és Tóth 

Zsoltné Hévízgyörk, Ady E.u.141.sz. alatti lakosok részére a Hévízgyörk, Deák F. 

u.1426/2.hrsz-ú önkormányzati ingatlant bruttó 2.740.000.-Ft összegben értékesíti. 

A vevők a vételárból a szerződés aláírásakor bruttó 2.400.000.-Ft-ot kifizetnek, a fennmaradó  

340.000.-Ft-ot 2010. december 31-ig fizetik meg. 

A vételár nem tartalmazza az ingatlan közművesítését, arról a vevők gondoskodnak. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

Ifj. Pető Ferenc: A nyárfás telkeket is ennyiért fogjuk adni? 

Bobál István: Nem. A kettőnek semmi köze egymáshoz. 

Bazan Tibor: Csoma István elmúlt ülésen javasolta, hogy legyen nyár végi kiárusítás a 

nyárfás telkekkel. 

Bobál István: Meghirdettük, sajnos csak egy érdeklődő volt. 

Ifj. Pető Ferenc: Én régóta ezt mondom, hogy ennyiért adjunk telkeket. Ön nem szavazta 

meg akkor. 

Bobál István: A vevő meg akarta venni és leírta. A nyárfásnál is ha valaki idejött volna, hogy 

megveszi olcsóbban, azokkal is tárgyaltunk volna. 

Ifj. Pető Ferenc: Ennyiért akkor meg lehet venni a nyárfás telkeket? 

Bobál István: Ha konkrét érdeklődő lesz, behozzunk ugyanígy a testületi ülésre. A testület 

dönti el, eladja, vagy nem. A nyárfás teljes területére most egy elképzelés van, a mostani 

tárgyalások szerint.  

 

4.) Területfejlesztési, Gazdálkodási és Településtervezési Bt. (Holényi Magdolna vezető 

településrendező-tervező) tervezési szerződésének jóváhagyása 

 

Hajdú Éva: Ez nem volt betervezve a költségvetésbe? 

Bobál István:Nem.  

Bazan Tibor: Szerződésbe mi a fizetési határidő? 

Bobál István:Szerződés még nincs aláírva. 

Lukesné Csábi Ágnes:Teljesíteni szept.15-ig kell, és  8 napon belül történik a kifizetés. 

Bazan Tibor:A terv-átadás előtt vagy utána történik a fizetés? 

Bobál István:Utána történik a fizetés. Fedezetére az „A” verziót javaslom elfogadásra.  

Bazan Tibor: Deák Ferenc utcai ingatlanból származó árbevétel és a Holényi Magdolnának 

kifizetendő összeg különbözete hova kerül? 

Bobál István: A Deák F.utcai útalapot kell tervezgetni, a lakóknak már 5 éve meg lett ígérve. 

Utána pályázunk rá, amikor aszfaltozni lehet.  

Bazan Tibor: Annak a pénznek ezer helye lenne. 

Lukesné Csábi Ágnes: Erről bármikor dönthet a testület, javaslatot lehet adni a következő 



ülésre, hogy előtte a PEB is tudjon róla tárgyalni. Addigra be is folyik a számlára a pénz. 

Szovics Mihály: Azt hittem, zárt ülés keretén belül döntünk a telekről. 

Lukesné Csábi Ágnes: Ha valamelyik képviselő kérte volna, hogy üzleti titok miatt legyen 

zárt ülés, és ha megszavazta volna minősített többséggel. 

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

84/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Területfejlesztési, 

Gazdálkodási és Településtervezési Bt. tervezési szerződését jóváhagyja bruttó 1.344.000.-Ft 

összegben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

A Képviselő-testület az  összeget a 2010.évi költségvetésben a Hévízgyörk, Deák F. 

u.1426/2.hrsz-ú ingatlan árbevételéből biztosítja. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

5.  Studium CO Kft. munkavédelmi megbízási szerződés jóváhagyása (egyszerű többség) 

Bobál István:  Ismerteti az előterjeszétst. 

Lukesné Csábi Ágnes: 2006. óta végzik a munkavédelmi, tűzvédelmi, kockázatvédelmi 

megbízást. Most vizsgáltuk felül az összes szerződést, kiderült, hogy márc.1-jén lejárt a 

szerződés. Ők azóta is folyamatosan csinálják a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásokat, stb. 

ezért testületi határozattal is meg kell erősíteni.  

Szovics Mihály: Határozott időre kell megkötni a szerződést.  

Bobál István: Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

85/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  a Studium CO Kft. 

2010. március 1-jétől 2010. december 31-ig szóló munkavédelmi megbízási szerződés-

tervezetét –jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

6.  Nyárfás telek adásvételi előszerződésétől elállás (Priváttender Kft.)  

Bobál István: Ismerteti az előterjesztést.- 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

86/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 

Önkormányzatnak a Priváttender Kft-vel  (2040 Budaörs, Vas u. 21/a) a Hévízgyörk 1463 



helyrajzi számú Nyárfás ingatlanra vonatkozó, 2010. március 10. napján kelt Adásvételi 

szerződéstől eláll, tekintettel arra, hogy sem az 5.000.000 Ft összegű biztosíték, sem az első 

vételárrészlet az Önkormányzat bankszámláján jóváírásra nem került. 

Egyúttal úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert az elálláshoz szükséges 

nyilatkozat megtételére, továbbá arra, hogy a nyilatkozatban felhívja a Priváttender Kft-t, 

hogy az elállás átvételét követő 3 napon belül a biztosíték összegét átutalja. 

Amennyiben az összeg a bankszámlára a megjelölt határidőben nem érkezik meg, úgy 

felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a biztosíték valamint annak késedelmi kamata iránt, 

illetve az Önkormányzatnak a jogügylet során felmerült költségei megtérítése iránt peres 

eljárást kezdeményezzen, illetve erről a Priváttender Kft-t a nyilatkozatban szintén 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

7.  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Hévízgyörk Község Önkormányzata 

között létrejött előzetes megállapodás jóváhagyása a hévízgyörki 997. hrsz-ú országos 

közút ügyében  

Bobál István: A régi Varga-telek nem volt elrendezve, amikor építkeztek. Kaptak területet az 

akkori vezetéstől. Kiderült, hogy az utcafronti terület nem az önkormányzaté, hanem az 

Állami Közúté. Nekünk ezt rendbe kell tenni.  

Lukesné Csábi Ágnes: A 90-es évek elején elkezdték rendezni, csak nem vitték végig. 2006-

ban elkezdtük ezt helyre hozni, többször is ki kellett méretni a területet. Összesen 800m2-t 

kap az önkormányzat közterületként a közútból. A két kisház előtti terület is önkormányzati 

lesz. Erről kell előzetes megállapodást kötni. Ezért nem kell fizetni. Kb 40eFt-ba kerül az 

átíratási díj, az ügyvéd ezért pluszdíjat nem kér.  

Szovics Mihály:Kétsávos utat ki lehet alakítani? 

Bobál István: Igen.  

Hajdú Éva: A két kisház előtt a telekhatár hogyan fog alakulni? Ővelük már történt 

egyeztetés? 

Bobál István: Ahol most van a házak eleje, addig az övéké. A többi a miénk a közút határáig. 

Ővelük nem kell egyeztetni.  

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

87/2010. (VIII.19.)sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy   a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a hévízgyörki 997.hrsz-ú országos közút 

ügyében a megállapodást jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvételével kapcsolatos 

feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előzetes megállapodás aláírására. 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 



Határidő: azonnal 

 

8.) Egyebek 

 

Bobál István: Galgagyörki civil szervezetek meghívták az önkormányzatot, Szeptember 25-

én de.9.órától labdarúgó tornát szerveznek, 16.órától barátságos mérkőzést polgármesterek és 

képviselők részére.  

Hajdú Éva: Parlagfű le van kaszálva a külterületi önkormányzati utakon?  

Bobál István: Egy része le van kaszálva, a közhasznú munkások folyamatosan kaszálják. 

Szovics Mihály: Csapadékvíz-elvezetés műszaki átadása megtörtént? Kötbér nincs? 

Bobál István:Nem vették át, a jogászok megmondják, hogy a kötbért hogyan kell 

érvényesíteni.  

Szovics Mihály:Alsókert utcába be volt tervezve? 

Bobál István:Be volt tervezve, az Arany J.utcába és az Alsókert utcában nem volt 

vízelvezetés. Szűk a hely, közművek miatt úgy terveztettük, mert eredetileg nem volt tervbe. 

A visszajelzések szerint elfolyik a víz, jónak találják.  

Szovics Mihály: Darált beton marad a miénk? 

Bobál István: Azt elviszik, egyenlőre megálltak, mert a tavas is vett meg valamennyit, többet 

már nem visznek, szeretném azt felhasználni a Deák F.utcába, csak nem akarok érte fizetni, 

1300.-Ft/ért adja m3-ét.  

A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

 

Benkó László 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Pintér Tiborné 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


