
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 31-én 

megtartott  rendes nyílt üléséről a Hévízgyörki Házasságkötő terem helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester 

  Bazan Tibor 

  Benkó László 

  Csoma István 

  Fercsik Tibor  

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  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  10 fő megjelent. Pintér Sándor és Dr. Sápi Attila jelezte távolmaradását. A mai ülés 

jegyzőkönyv-hitelesítőjének javaslom  Bazan Tibor alpolgármestert   és Csoma István alpolgármestert. 

 

Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1.  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

 

2. Jelentés Hévízgyörk Község Önkormányzat 2006-2010. választási ciklusában keletkezett   

    pénzügyi determinációkról 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

3. NICO Trans 2001. Kft vállalkozási szerződésének jóváhagyása, illegális hulladék 

gyűjtésére,  

   elszállítására 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

4. Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. sz. lakos 204/2.hrsz-ú  és 0168/46.hrsz-ú árok  

   használatának kérdése 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

5. Fekete Balázs és Fekete-Óvári Erika hévízgyörki lakosok kérelme 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

6. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

    Előadó:  Bobál István polgármester 

 

7. Beszámoló a Hévízgyörk Petőfi S.Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról 

    Előadó: Kovácsné Toldi Ildikó iskolaigazgató 

 



8. Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos óvoda oktató-nevelő munkájáról 

    Előadó: Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető 

 

9. Egyebek 

 

Bobál István: Javaslom, 9.napirendi pontként vegyük fel a Petőfi S. Ált.Iskola Pedagógiai 

Program módosításának megtárgyalását. 10. napirendi pont az Egyebek legyen. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 

 

1.  Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekről 

 

Bobál István:Csapadékvíz-elvezetési pályázat műszaki átvétele megtörtént. A pályázati 

előírásoknak megfelelően 14,5MFt marad bankgaranciában, 2 hónap múlva bejárjuk az egész 

rendszert, a hibákat felvesszük. A képviselők megkapták a polgármester saját hatáskörben tett 

intézkedéseit a két ülés között. – ismertetem a tájékoztatót –  

 
 

2. Jelentés Hévízgyörk Község Önkormányzat 2006-2010. választási ciklusában 

keletkezett  pénzügyi determinációkról 

 

Bobál István:A 4 éves ciklusban pénzügyi tételekről és a következő ciklusra maradó 

tételekről kell beszámolni. Bemutatja, hogyan áll ebben a pillanatban az önkormányzat. PEB 

megtárgyalta az előterjesztést. 

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadásra javasolja. 

Bazan Tibor: Köszönöm a listát az 1. napirendi pontban, szerencsésebb lett volna, ha néhány 

évvel ezelőtt is van ez. A determinációhoz: Ezek az adatok június 30-i adatoknak felelnek 

meg? 

Bobál István: Egyrésze a féléves zárás, a második, pedig amelyek várhatóak lesznek. 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 10 igen  szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

93/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 

  

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és jóváhagyja az 

Önkormányzat 2006-2010. választási ciklusában keletkezett pénzügyi determinációkról szóló 

jelentést. 

 

 



Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

Határidő: azonnal 

 

3. NICO Trans 2001. Kft vállalkozási szerződésének jóváhagyása, illegális hulladék 

gyűjtésére,  elszállítására 

 

Bobál István: Elnyertünk egy pályázatot az illegális szemét elszállítására a felső homok 

területről, civil szervezetek és az önkormányzat együt nyerte el. Tavasszal szedtük azon a 

részen, összegyűjtöttük, gépekkel elszállítottunk 400m3 szemetet. A pályázatban meg volt 

határozva, mennyit állítunk be elhelyezésre, szállításra és felrakásra. A Nico Transsal azért 

történt meg a szerződéskötés határozat nélkül,  mert nagyon kevés idő volt,  a Nico Transtól 

már két ügyben is kértünk be ajánlatot, nagyságrendekkel ő adta a legjobb ajánlatokat, 

szorított az idő, 400m3 hulladék került elszállításra. Jobbágyiban megtörtént a megállapodás a 

Szuha Kft-vel az elhelyezésre, jobb ajánlatot adott, mint Csömör.  2,7MFt-ot kaptunk 

tavasszal. Nico Transsal kötöttünk szállításra, felrakásra és gyűjtésre, a Szuha Kft-vel 

kötöttünk elhelyezésre. 

Bazan Tibor: Mikor történt meg a szerződéskötés a Nico Transsal? 

Bobál István:A pályázati határidő előtt 11 nappal a lejárta előtt, mert akkor 2,7MFt-ot vissza 

kellett volna fizetnünk. Kényszerhelyzet volt az idő miatt. 

Bazan Tibor: Testületi felhatalmazás nélkül volt a szerződéskötés, mert kényszertett az idő? 

Bobál István:Döntéshelyzetben voltam. Ezért hoztuk be utólag, hogy ne legyen törvénysértő. 

Ifj. Pető Ferenc: Az elszállítást, rakodást valaki felülvizsgálta, hogy ennyiért el lehet vinni? 

Bobál István:Megkérdeztük a Szuha Kft-től, kedvezőtlenebb volt. A környékbelieket is 

megkérdeztük.  

Ifj. Pető Ferenc:Kb. 500.-Ft/km díjat számoltak, dupla annyiért vitték el. A 67 óra is sok, 

óradíj sok. 

Bobál István: Felrakodás és gyűjtés is benne van. Pályázatban Csömör 13eFt/m3-ért akarta 

befogadni, Jobbágyi 5.600.-Ft/m3-ért.  Ilyen aránytalanság van.  

Benkó László: PEB megtárgyalta az előterjesztést,  4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

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

 

A Képviselő-testület 8 igen  szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 

94/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 

Hévízgyörk Község Képviselő-testülete elfogadja a NICO TRANS 2001 Kft-vel kötött 

vállalkozási szerződést az alábbi tartalommal: 

Építési törmelék szállítása, kommunális hulladék szállítása, egyéb hulladék szállítása 

Összesen: 400m3 hulladék elszállítása a hulladék lerakóba. 

Díja  Bruttó 2.500Ft/m3 Összesen:     Bruttó: 1.000.000,-Ft 

Rakodógép bérleti díja 67m.órax11,250Ft/m.óra  Bruttó:    753.750,-Ft 

Összesen:       Bruttó: 1.753.750,-Ft 

 

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

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 



 

4. Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. sz. lakos 204/2.hrsz-ú  és 0168/46.hrsz-ú 

árok használatának kérdése 

 

Bobál István: Fejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a bizottság nem döntött 

róla. 

Fercsik Tibor: Van egy fennálló szerződés Szovics Mihály és az önkormányzat között, 1995-

ben köttetett, hogy az önkormányzat Szovics Mihály rendelkezésére bocsátja az 

önkormányzati tulajdonban lévő árkot, amit ő használhat és 5 évenként felül kell vizsgálni. 

Augusztus 29-én lejárt a szerződés érvényessége, meg kell újítani. Tavaly volt Szovics 

Mihálynak egy kérése, hogy a 0168/46.külterületi önkormányzati árkot szeretné használni. 

Szovics Mihály kérte, hogy ezt továbbra is ingyenesen használhassa, ő karbantartja, tisztítja. 

Elhangzott a másik oldalról, hogy ugyanazt a díjat fizesse, mint bárki más, aki használja a 

közterületet. Pl. butiksor. A bizottság részéről én azt a javaslatot tettem, hogy a hatályos 

jogszabályok szerint hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést és az árkon lévő épületre 

vonatkozóan pedig a helyi rendeletet alkalmazzuk, és aszerint fizessen m2 terület használatára 

bérleti díjat. Erről a bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal nem hozott döntést.  

Bobál István: Azt gondoltam, hogy gesztusértékű olyan megállapodást szeretnénk kötni a 

képviselőtársunkkal, aki ezt elfogadja. Ingyen senki nem használ önkormányzati tulajdont 

Hévízgyörkön. Szabályozás van az önkormányzatnál, hogy az önkormányzat közterületének a 

legolcsóbb díja 20.-Ft/m2. Nem vizsgáltuk annak a részét, hogy beépített vagy nem. Kétfelé 

bontanánk a területet, belterület és külterület. Ez az összeg a 115 m2-es belterületre 2.300.-

Ft/hó, külterületi pedig 3500.-Ft/hó, ha erre igényt tart. Ha Mihály az érintettsége kapcsán 

bárki javasolná, hogy ne szavazon, megtehetné, de nem gondolom, hogy ezt tegyük fel, 

szavazzon a saját ügyében is.  

Lukesné Csábi Ágnes: Az önkormányzati tv-ben van olyan rész, hogy az önkormányzati 

képviselő saját ügyében kérheti kizárását, ha érintve van, ha nem kéri, akkor bármelyik 

képviselő kérheti, ha kéri, minősített többség kell ahhoz, hogy az érintett képviselő kizárásra 

kerüljön. Amennyiben nincs meg a 7 igen, akkor nem lehet kizárni a képviselőt a 

döntéshozásból. 

Bobál István: Megállapítom, hogy nem kéri senki, hogy Szovics Mihályt kizárja a testület a 

saját ügyében érintett döntéshozatalból. 

Szovics Mihály:  Fercsik Tibort nem lepte meg a határozati javaslat?  

Fercsik Tibor: Akkor tudtam, amikor te, amikor láttam a határozati javaslatot. 

Szovics Mihály: A polgármester úr mindig azt mondja, hogy a bizottság bírálja el, ott döntsük 

el, ez nem így történt, ez a polgármester úr döntése volt, hogy így legyen eldöntve. 

Fercsik Tibor: A bizottság nem döntött. 

Szovics Mihály: Szóba nem jött, hogy 20Ft./m2. Nem az a javaslat lett idehozva, amit Fercsik 

Tibor indítványozott. Ez a polgármester személyes döntése 

Bobál István: Döntésről még szó nincs, ez határozati javaslat. Minden javaslatot minden 

képviselő idehozhat, van egy javaslat, amit nekem hoznom kell, és innentől kezdve mindenki 

tehet javaslatot. Nekem kötelességem a módosító javaslatot előbb feltenni az érkezés 

sorrendjében.  

Szovics Mihály: Nekem az volt a javaslatom a bizottsági ülésen, hogy ha a falu 

termőföldjéből 1Ft-ért kaphat meg valaki 216 m2-t, a Péli Károly, és 8 zártkert ki legyen 

alakítva hátul, csak így adjuk oda, és ez nem lett elfogadva, megkapták a Péli Karcsiék 216.-

Ft-ért a 216m2-t. Én gondoltam, hogy adtam ennek a közösségnek annyit, mint vállalkozó, aki 

500-700ezer Ft  iparűzési adót befizeti a hivatalba, működjön ez a vállalkozás, ott egy 

dinasztia alakul ki, azt gondoltam, hogy megkaphatnám, mint aki Hévízgyörkön ugyan olyan 

hévízgyörki megkapta 1.-Ft m2-ét egy életre a területnek. Akkor azt vetettem fel, hogy én is 



hajlandó vagyok 1Ft-ot m2-ért 290m2, már pontosan tudom, hogy 290.-Ft-ot azért, hogy ha 

ők úgy kapták, gondoltam én is kaphatnék ennyiért itt lehetőséget. Ez volt az egyik felvetés. 

A másik felvetés az volt, hogy az épületért fizessek, ami m2-t elfoglalom az árkot, mert 

polgármester úr szerint két butikos méltatlankodott, akkor ők sem fizetnek az épület 

területéért. Szóba jöttek területek, hogy az Öcsi, a Csoma István, Bazan Tibor is anno, ők is 

ugyanugyan közterületet használnak. Hisz az előző szerződés arról szól, hogy ezen a helyen, 

ha lefedtem, közlekedhetek, és parkolhatok. Ugyanazt teszem, mint a butikok előtt, akik ott 

vannak. Annyira jogom van azt a területet használni, mint a butikusok, ott is közterület van 

használva.  Ennyire drasztikus határozatot tettek-e már Hévízgyörkön, hogy 30 napon belül, 

aki nem fizet, fel kell bontani, és lebontani mindent. Tibor, neked a szerződésedbe van ilyen 

beleírva? Egy gáznemfizetésnél 3 hónap van. Odajönnének a portára 30 napon belül, és azt 

mondanák, szedjük fel az árkot? 

Bobál István: Az önkormányzat tulajdonára mennénk, nem a te portádra. Portádként kezeled. 

Azért akarunk neked jót, tegnap Ifj. Pető Ferenc azt javasolta a FPB ülésén, hogy jogos, 

amennyi területet elhasználsz az épülettel, annyit fizess. Ez pont annyi, 2300.-Ft. Tegye meg 

mindenki a módosító javaslatát. Ha az új testület visszavonja, lehajtom a fejemet, amit a 

többség elfogad, annak kell működni.  

Szovics Mihály: Valakinek a szerződésébe bele lett írva, hogy a butikot lebontják, ha a 30 

napig nem fizet? Mert ez diszkrimináció.  

Lukesné Csábi Ágnes: Van közterületrendelet és van a Polgári Törvénykönyv szerint 

leszabályozott használati szerződés. A közterületrendeletbe van leszabályozva, hogy a 

közterülethasználati díjat hogyan kell behajtani, ha valaki nem fizet. Ez viszont árokhasználati 

díj, tartós használat, a két fél szabadon dönthet. A bizottság nem hozott döntést, mert 2 igen, 2 

nem szavazat volt. Ilyenkor bármelyik képviselő tehet javaslatot ennek az ügynek a 

megoldására. Ez itt még nem döntés, hanem határozati javaslat.  

Hajdú Éva: Ezen az árkon van egy felépítmény. A felépítményre van használatbavételi 

engedély? 

Szovics Mihály: Nincs, Hévízgyörkön sok ilyen van, a polgármester lányánál is van ilyen, a 

garázsra nincs engedély. Annyiba sértek jogot, mint a polgármester úr családja. 

Bobál István: A mi portánkon minden létesítményre van engedély. Ezt visszautasítom. 

Fennmaradási engedélyt kértem rá. 

Szovics Mihály: Az árok 240 széles, és 5m hosszú az építményem, ennyi m2-t kell, hogy 

fizessek rá, 12m2-t. Mennyi volt fm-e, hogy a csapadékvizet el tudjuk burkolt árokba vezetni? 

Bobál István: 16.850.-Ft. 

Szovics Mihály: Én 60 m-t befedtem, ezt nem kellett a hivatalnak befedni. Nem kell 

takarítani, nem kell mederkövet berakni. 

Bobál István: 3,2MFt-ot fizettünk ki a barbár munka miatt, amit akkor elvégeztetek.  

Szovics Mihály: 60 m-t befedtem, ebből felszedtek 19m-t. Annyi szerződés kötődött 

Hévízgyörkön, hogy lelakni ezeket a dolgokat, hiszen nincs rá gondja, nem kellett kifizetni a 

gépeket, nem kellett mederelemeket beletenni,  átereszeket belerakni, mint a nővéreméknél 

végig. Lehet, hogy ha humánus lenne, azt mondaná, hogy igen ez egy vállalkozás, had 

folytassa tovább, had fizessen iparűzési adót, stb. Tibor neked mi a véleményed? Akár 

szerződésbe le is lakhatnám, amit befedtem azt a 60 m-t. 

Csoma István: Ez testületi ülés. Van egy levezető elnök, tartsuk tiszteletben, párbeszédek ne 

alakuljanak ki.  

Szovics Mihály: Tibort, mint elnök, megkérdezhetem, mi a véleményed? Így helyes István? 

Csoma István: Nem, úgy lenne helyes,  ha befejezted a mondandódat, valaki jelentkezik, 

polgármester úr szót ad.  

Lukesné Csábi Ágnes: A közterületrendeletben is van szabály, közterületengedély 

hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő 



megjelölésével felszólítja a használat megszüntetésére, és a közterület a használó saját 

költségén kártalanítási igény nélkül történő eredeti állapotának a helyreállítására. Ez a 

határozati javaslat nem a közterületrendeleten alapul, hanem a Polgári törvénykönyv alapján 

kötendő szerződésre, abban a két fél szabadon szabályozhatja a határidőket. A butiksoron 

200.-Ft/m2 a díja havonta. 

Szovics Mihály: Van lehetőség, hogy ezt a 30 napot kivegyük belőle, ha másnak sincs benne? 

Bobál István: Van rá lehetőség. 

Szovics Mihály: Az épületre annyit kellene fizessek, mint a butikosok is fizetnek, mert 

ugyanúgy használja, parkolásra és közlekedésre, mint én.  

Bobál István: Nem ugyanaz a te területed, hogy parkolásra használod, mert te 8-kor kinyitod 

a kaput, 18-kor bezárod. A butikok előtti területre bármikor oda tudnak állni. Nem akarunk 

semmiféle szankciót, azért gondoltuk a minimálisat. 15 év alatt, amit te befedtél, le is laktad, 

de ez nem volt leírva. Péli Karcsi ügye: háromszög alakult ki, volt ott egy út a cs.7. bekötő 

útig, te kijjebb építetted a területedet, lett egy háromszög, ahol meddő területek keletkeztek. 

Ezért nekünk az a terület nem hasonlítható össze a te területeddel.  

Bazan Tibor: Szovics Mihály udvarába, ami le van fedve, az 2,4 m széles árok, azzal mit 

tudunk kezdeni? 

Bobál István: Az nem értékesíthető terület. A Péli Károlyé önkormányzati tulajdonú szántó, a 

Szovics Mihály területe árok, ami elidegeníthetetlen. Nem mi akartuk befedni, vállalkozást 

segíteni, mi támogatjuk, hisz olyan díjat állapítottunk meg, ami tizede a közterületrendeletbe 

foglaltaknak. Önkormányzati területeteket használni ingyen sehol nem lehet.  

Szovics Mihály: Az is kötelező jelleggel lett volna, amikor Csoma Istvánék megszüntették az 

utat hátul, hogy a Pistinek raktár lehessen, amikor ott megváltották 1Ft-ért, jött egy bírósági 

határozat, hogy nem szabad 1.-Ft-ért eladni önkormányzati területet m2-enként. Ez utána lett 

eladva.  

Bobál István: Ott már rég nem volt út.  

Ifj. Pető Ferenc: Ha nem lenne lefedve a terület, az használhatatlan lenne, mert árok volna. 

Misi megcsinálta, hogy lehessen parkolni, most azért akar tőle bérletet kérni, mert 

megcsinálta saját költségén, és működteti. Nem ingyen használja, mert kitakarítja, levágja a 

füvet. 

Bobál István: A hátsó területről nincs is szó, mert ott nem is volt szerződésünk.  

Ifj. Pető Ferenc: Javaslom, ami eddig volt szerződés, azt hosszabbítsuk meg, mert ő nem 

ingyen használja, hanem ő azért tesz, takarítja. 

Szovics Mihály: Ha méltányosságból nem szavazzák meg a képviselők, hogy 1.-Ft/m2/év, 

akkor ha másképp nem lehet megoldani, akkor szeretném azt az indítványt feltenni, hogy én 

fizessek annyi m2-t az épületért és nem az árkokért, mint amennyit elfoglal az építményem az 

árkon, ez kb. tizen m2 lenne, és az árok bérleti díja kijönne a szerződésből és a 30 napos 

bontást vegyük ki belőle.  

Fercsik Tibor: Szerződést szeretnénk kötni, mindként fél megegyezése szükséges. Hiába 

szavazunk meg bármit, ha ő ezt nem fogadja el. Fölösleges arról szavazni, amit ő megmond, 

hogy nem fog ennyit fizetni. Előtte meg kell egyeznünk, addig nincs értelme szavazni. 

Bobál István: Két lehetőség van, vagy azt mondjuk, hogy ezt a szerződést meghosszabbítjuk 

ezekkel a feltételekkel, vagy megszüntetjük, és újat kötünk. A 30 napot javaslom kivenni 

belőle és az legyen benne, ami a közterületrendeletbe. Az épületért fizetnél 2400.-Ft-ot, az 

egész területért kellene 2300.-Ft-ot. A butikosok nem azért fizetnek, mert parkoló van előttük, 

mert az árokra ráépítették a butikot. Parkolhatnak ott, de nem kerítheti be.  

Szovics Mihály: Az épületért akarok fizetni és nem az árokért. Maródi Pistinél is ők oda 

tettek egy kerületet, ahova csak ők mehetnek fel.  

Csoma István: Te a szomszédod telkére építettél házat. Én még nem építettem senki telkére 

házat, ne példálózzál velünk.  



Pintér Tiborné: Javaslom, hagyjuk a következő testületre ezt a döntést, mert nem jutunk 

dűlőre. 

Szovics Mihály: Így van, legyen ez a következő testület döntése, nem égető a dolog. 

Bobál István: Van három módosító indítvány, és egy alapindítvány. 

Fercsik Tibor: Szovics Mihály most azt javasolta, amit a bizottsági ülésen felvetettem, hogy 

az épületre fizessen díjat. Valóban ne hozzunk hosszú távú döntést, új testület meghozza 

majd, mi hosszabbítsuk meg év végéig a jelenlegi szerződést. 

Szovics Mihály: Én visszavonom az indítványom, hogy az épületért fizessek. 

Lukesné Csábi Ágnes: Van egy szerződés, amit 1995-ben megkötöttek, és a testületnek 5 

évenként felül kell vizsgálnia. Szovics Mihály tavaly fordult ide egy pluszkérelemmel, ami a 

külterületi árokra vonatkozik. A testületnek ezért kell ezzel foglalkoznia, joga van dönteni, 

mivel a szerződést is felül kell vizsgálni, illetve az új kérelmet is el kell bírálni, amiben a  

külterületi árkot szeretné befedni és keríteni oda. 

Szovics Mihály: Az volt a kérelemben, hogy szeretném befedni, és keríteni rajta, nem az, 

hogy szerződést akarok módosítani. 

Lukesné Csábi Ágnes: Az eredeti szerződést, ami lejárt, felül kell vizsgálni, és az új beadott 

kérelmet a külterületi árokra – befedést, és tisztítást és az árok határára kerítést- elbírálni. 

Bobál István: A határozati javaslatban három pont van, az 1. a lejárt szerződéssel 

foglalkozik, a 2. az új kérelemmel, a 3. a szankciókkal, mennyi időre és hogy kötődik.  

Csoma István: Helyi rendeletben nem lehetne szabályozni, hogy ne a testületnek kelljen 

dönteni, hanem általános rendeletet vagy szabályt készítsük erre, hogy mit alkalmazzunk, ha 

vannak ilyen kérelmek. Legyen egy olyan rendeletünk, amit alkalmazni kell, ha van ilyen 

eset. Gödöllőn a jegyzőnő küldte ki ilyen hasonló esetben a levelet, szerepelt az évi díja, 

amennyiben megfelelő, írja alá a kérelmező és küldje vissza a jegyzőnek.  

Szovics Mihály: Titkos szavazást nem lehet?  

Lukesné Csábi Ágnes: Nem, csak ha üzleti érdekeket sért. Önkormányzat vagyonával való 

gazdálkodás nyilvános, kivéve akkor, ha testület valamelyik tagja, vagy a másik fél üzleti 

titkot sért, akkor ezt meg kell szavazni minősített többséggel. Szerintem itt nincs üzleti titok, 

ez egy egyszerű közterület ill. hosszútávú bérleti szerződés. Ez nem üzleti titok, hanem 

önkormányzati vagyonról rendelkezés, amely nyílt. 

Ifj. Pető Ferenc: Csoma úr már a hévízgyörki községbe sok olyan dolgot tett, ami felborzolta 

a kedélyeket. Ő problémázik, hogy hogyan beszélünk, ezt miért csinálod? Nekem se tetszik 

az, hogy Hévízgyörk nagy gondban van a te javaslataid miatt. 

Bobál István: A témához kell hozzászólni, ez nem ahhoz tartozik. 

Szovics Mihály: Fercsik Tibor és Pintér Tiborné javaslatát megerősítem, tárgyalja az ügyet a 

következő képviselő-testület.  

Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy Szovics Mihály árokhasználati ügyét hosszabbítsuk 

meg 2010. december 31-ig és a következő képviselő-testület döntsön róla, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem hozott döntést. 

 

Ifj. Pető Ferenc: Javaslom, maradjon ugyanaz a szerződés újra 5 évig.  

Bobál István: Aki egyetért ifj. Pető Ferenc javaslatával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással nem hozott 

döntést. 

 

 

 



Bobál István: Most jön az alapindítvány, a  3. pontban 30 napot kivesszük belőle, ugyanazt 

tesszük bele, mint a közterületrendeletbe van. Az 1.sz. a belterületről szól, a 2.sz. a 

külterületről szól.  

Szovics Mihály: Külterületre nem tartok igényt. 

Bobál István: Akkor a 2. pontot kivesszük a határozati javaslatból. Aki azzal egyetért, hogy: 

„a 204/2.hrsz-ú árok használatáért 20.-Ft/m2/hó árokhasználati díjat kell fizetni 2010. 

szeptember 1-jétől. Az árok 115 m2, a havi díj 2300.-Ft/hó. A használati szerződést öt év 

határozott időre köti az Önkormányzat a kérelmezővel, mely öt év alatt a szerződést 

rendkívüli felmondással mondhatja fel az Önkormányzat, amennyiben a kérelmező az árkokat 

nem tisztítja, nem biztosítja azok ellenőrzését, illetve eredeti funkciójuk megőrzését, illetve 

amennyiben a használati díj bármelyik havi részletével késedelembe esik. A késedelem esetén 

a Hévízgyörk Község Önkormányzatának 13/2001.(XI.28.)sz. A közterületek használatáról 

szóló rendelet idevonatkozó szabályai az irányadóak. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a fenti feltételekkel szerződést kössön a kérelmezővel” kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen  szavazattal, 2 tartózkodással, 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

95/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület felvizsgálta a Szovics Mihály Hévízgyörk, Ady E.u.58/a. sz. alatti 

lakossal 1995. május 11-én kötött szerződést, amely a 204/2.hrsz-ú árok használatára 

vonatkozik és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Szovics Mihálynak a 204/2.hrsz-ú árok használatáért 20.-Ft/m2/hó árokhasználati díjat 

kell fizetni 2010. szeptember 1-jétől. Az árok 115 m2, a havi díj 2300.-Ft/hó. 

2.) A használati szerződést öt év határozott időre köti az Önkormányzat a kérelmezővel, 

mely öt év alatt a szerződést rendkívüli felmondással mondhatja fel az Önkormányzat, 

amennyiben a kérelmező az árkokat nem tisztítja, nem biztosítja azok ellenőrzését, 

illetve eredeti funkciójuk megőrzését, illetve amennyiben a használati díj bármelyik 

havi részletével késedelembe esik. A késedelem esetén a Hévízgyörk Község 

Önkormányzatának 13/2001.(XI.28.)sz. A közterületek használatáról szóló rendelet 

idevonatkozó szabályai az irányadóak. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel szerződést 

kössön a kérelmezővel. 

 
Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal. 

 

5. Fekete Balázs és Fekete-Óvári Erika hévízgyörki lakosok kérelme 

 

Fercsik Tibor: FPB megtárgyalta az előterjesztést, az önkormányzat fizetni nem tud, nem is 

akar, ők pedig nem szeretnének lemondani ingyen arról a területről, így ezt a kérésüket   

elutasításra javasolja a FPB 

Bobál István: Nem akarunk területet úgy vásárolni, hogy ebből precedens legyen és akkor 

bárkitől, ha úgy gondolja, akkor hatalmas összegekért el akarja adni. 



Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 9 igen  szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

96/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete   Fekete Balázs és Fekete-Óvári Erika 

hévízgyörki lakosok kérelmét a Fejlesztési és Pályázati Bizottság javaslata alapján elutasítja. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Hajdu Tünde ig.ea. 

Határidő: azonnal 

 

6. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

Bobál István: Minden évben egyszer kell közmeghallgatást tartani. Javaslom, hogy a 

közmeghallgatás időpontja 2010. szept.30.15.00.óra. 

Szovics Mihály: Hétköznap nem volt még közmeghallgatás.  

Bobál István:Akkor legyen október 2. szombat. 

Fercsik Tibor: 3-án választások vannak.  

Szovics Mihály: Egy héttel előtte nem lehet szombaton? 

Bobál István: Azért, mert tárgyalásban vagyunk a nyárfás telkekkel kapcsolatban, és 

szeretném bejelenteni a közmeghallgatáson.  Szept.30. csütörtök 19.óra is lehet. 

Bazan Tibor: Szept. 25.szombat 18.00.óra időpontot javaslom.  

Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás időpontja 2010. szeptember 25-én 

szombaton 18.00.órakor legyen, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 tartózkodással  nem hozott döntést. 

 

Bobál István: Aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás időpontja 2010. szeptember 30-án 

19.órakor legyen, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal  nem hozott döntést. 

 

Szovics Mihály: Nem kötelező jellegű? 

Lukesné Csábi Ágnes: Önkormányzati tv. szerint egy évben egyszer közmeghallgatást kell 

tartani, illetve az SZMSZ szerint úgy tervezte be a testület a Fercsik Tibor javaslatára, hogy 

választások évében a választások hónapja előtti hónapban tartja meg. 

 

7. Beszámoló a Hévízgyörk Petőfi S.Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról 

 

Kovácsné Toldi Ildikó: Az OKB megtárgyalta az előterjesztést, 4 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja. 

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

 

A Képviselő-testület 10 igen  szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

97/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja a Petőfi Sándor 

Általános Iskola oktató- nevelő munkájáról szóló beszámolót. 



Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Beszámoló a Hévízgyörki Napköziotthonos óvoda oktató-nevelő munkájáról 

 

Kovácsné Toldi Ildikó: Az OKB megtárgyalta az előterjesztést, 4 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja. 

Szilágyiné Pápai Anna: - ismerteti az előterjesztést.- 

Bazan Tibor: Hittanoktatás bevezetésre került, ennek örülök, de a lelkészek is kapjanak 

meghívót a szülői értekezletre. Szűrővizsgálatok: mit mutatnak az eredmények, a doktornő 

javasolta-e egészségmegőrző vagy javító segédeszköz vásárlást? Van-e az SZMSZ-ben az 

óvodában folytatható kereskedelmi vagy bemutatótevékenységre vonatkozóan szabály? 

Szilágyiné Pápai Anna: A hitoktatókkal megbeszéltük, hogy ők tartják a szülőkkel a 

kapcsolatot. A következő szülői értekezletre meghívjuk őket. Gyermekorvos: a szükséges 

vizsgálatokat elvégzi, a szülőket tájékoztatja a további vizsgálatról, innentől kezdve nem lehet 

a szűréseket az óvodában végezni, törvény írja elő.  

Bazan Tibor: Úgy tudom, hogy 199eFt értékben vásárlásra került az óvodába masszírozó az 

önkormányzat pénzén. 

Szilágyiné Pápai Anna: Igen, 4 éve lett vásárolva, a dolgozók egészségmegőrzése céljából. 

Ha szükséges, alkalmazhatjuk gyerekeken is, de nem volt még rá szükség, hogy gyerekeken 

alkalmazzuk. Az orvosi szobában tartjuk. Tupper edénybemutató nem volt. Lehet, hogy én 

hozzám jöttek, ha dolgozókkal tartunk ilyet, az nem árusítás, ha szülők kitesznek plakátot, azt 

nem veszem le a falról, ugyanúgy mint bármi mást. 

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

 

A Képviselő-testület 10 igen  szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

98/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja a Napköziotthonos 

óvoda oktató- nevelő munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Szilágyiné Pápai Anna óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

9. Petőfi S.Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása 
 

Kovácsné Toldi Ildikó: Az új kormány engedélyezi, hogy vissza térjünk a régi rendszerhez, hogy alsó 

tagozatban is (második tanév végétől) érdemjeggyel értékelhessük a gyerekeket. Ezt a Pedagógiai 

Programba bele kell venni, ha így döntünk.  

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

 

A Képviselő-testület 10 igen  szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

99/2010.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta és elfogadja a Petőfi Sándor 

Általános Pedagógiai Program módosítását az alábbiak szerint: 

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programját szakértő bevonása nélkül 



módosítja és egyben engedélyezi az érdemjegyekkel történő értékelést a második évfolyamtól 

kezdődően, nem felmenő rendszerben. 

 

Felelős: Bobál István polgármester 

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 

 Kovácsné Toldi Ildikó isk.igazgató 

Határidő: azonnal 

 

10. Egyebek 

 

Bobál István: Az ünnepélyes átadása a csapadékvízelvezetőnek ma volt.  

Kovácsné Toldi Ildikó: Kéthetente lesz iskolapszichológus az iskolában. Az esti 

gimnáziumra 86 fő jelentkezett, ebből 38 fő hévízgyörki. 

Szovics Mihály: Kérdezem, hogy az iskolánál a korlátnál miért nem lett lefedve az árok? 

Javasoltam sokszor ezt. 

Bobál István: Zebrával szemben nem fedtük le, hogy ott ne parkoljon senki, a gyerekek 

védelme érdekében.  

Hajdú Éva: Nem vitték el a szelektív hulladékot több utcából pénteken. Önkormányzati 

utakról megtörtént-e már a parlagfű irtása?  

Bobál István: Az alvállalkozónak Gyöngyösön levették a rendszámát, és nem tudtak kocsit 

biztosítani, elnézést kértek, hétfőn összeszedték. Ezt a vállalkozási szerződésben kifogásolom, 

és mínuszolni fogom a következő vállalkozási szerződésbe. Parlagfű: egy részén már 

megtörtént, holnap még újra járjuk a falut. 

Bazan Tibor: Nyárfásról hallhatunk-e? 

Bobál István: Tárgyalásban vagyunk az osztrák céggel. Szeptember 20-30 között lehet olyan 

megállapodásunk az idősek otthona ügyében. Bízom benne, hogy pont kerül ebben a ciklus 

végében.  

Ifj. Pető Ferenc: Közmunkások hordtak ki pletykás levelet, hogy önt elvitték láncra verve. 

Ön ezt miért tette, hogy rémhíreket terjeszt önmagáról?  

Bobál István:Ezt a rémhírterjesztést a faluba elkezdték rólam, kötelességemnek tartottam a 

suttogó pletykára reagálni. Senki nem vitt el engem, nincs ügyem a rendőrséggel. 

Ifj. Pető Ferenc: Nem mond igazat, hogy nincs ön ellen eljárás, a hivatal ellen is, ön ellen is 

van eljárás. Feljelentettem azért, mert olyan vállalkozókat foglalkoztat Hévízgyörkön, akinek 

nincs engedélye. Nekem van ezzel a vállalkozóval büntető ügyem. Ön ügye is az ügyészségen 

van. A Vámosok házkutatást tartottak itt és meg is találták azokat a számlákat, amiket ez a 

vállalkozó őstermelőként leadott szabálytalanul. Megkérték önt, hogy menjen be és mondja el 

véleményét. 

Bobál István: Nem én ellenem van, ismeretlen tettes ellen van, és nem házkutatást tartottak. 

Ilyen véleményeket egy képviselő meg tud engedni magának. A vállalkozó tisztán, 

megrendelésre végezte munkáját.  

Bazan Tibor: Megkérdezem, hogy ez az anyag hol lett fénymásolva, ki fizette, ki hordta ki? 

Bobál István: Miután az önkormányzat érdekeit sértette, az önkormányzatnál lett 

fénymásolva, az önkormányzat emberei vitték ki.  

Lukesné Csábi Ágnes: Rendőrségi ügy azért indult el az önkormányzat ellen, mert Pető 

Ferenc feljelentette az önkormányzatot, hogy mi hamis számlát fogadtunk el. A Vám- és 

Pénzügyőrség eljött a hivatalba 3 hónapja és elkérte az eredeti számlákat, iratokat. Kb. 1 

hónap múlva vissza is lehetett érte menni.  

Ifj. Pető Ferenc: nem volt olyan nagyértékű ez a számlahiba, hogy ezért eljárást indítsanak, 

átadták az ügyészségnek az ügyet, ők folytatják az ügyet. 

Fercsik Tibor: A közmeghallgatásról nem született döntés. 

Lukesné Csábi Ágnes: Önkormányzati tv-ben benne van, hogy a testületnek minden évben 



egyszer közmeghallgatást kell tartani. Ez a testület úgy szabályozta, hogy a választások 

évében a választási hónap előtti hónapban tartja. Ha nem tart közmeghallgatást, akkor az 

önkormányzati tv-nek ezt a paragrafusát megsérti. Szept.1-jétől visszaáll a törvényességi 

felügyelet, az államigazgatási hivatalnál észrevételezni fogják.  

 

Bobál István: Nem azt akarom, hogy ne legyen közmeghallgatás, azt akartam, hogy legyen 

akkor, amikor tudunk olyat mondani a falunak, aminek örülnek.  

Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 
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