
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 13-án megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Tóth Tibor polgármester 

  Bazan Tibor 

  Bobál István 

  Fercsik Tibor 

  Rajkó Gábor 

  Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály  
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Tóth Tibor: Az ülés összehívása telefonon keresztül történt. Köszöntöm a megjelenteket, 
megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő bő l 7 fő  megjelent. A mai ülés 
jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom Bazan Tibor alpolgármestert és Rajkó Gábor 
képviselő t. 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
 

1.) Festa Fortunata Kft. bérleti szerző dés módosítása 

 
Bazan Tibor: Az általános iskolának van egy pályázati lehető ség, vegyük fel napirendi 
pontként. Tehetséggondozási pályázat, ami nem igényel önrészt. 
Tóth Tibor: Javaslom, hogy 2.napirendi pontként tárgyaljuk meg a következőt:  

2.) ÉSK Tervezőiroda kft. (1079 Bp. Peterdy u.39.) megbízása pályázatírás és pályázati 

dokumentáció elkészítése, energetikai számítás 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi 
pontokat. 
 
1.) Festa Fortunata Kft. bérleti szerződés módosítása 

Tóth Tibor felolvassa a Festa Fortunata Kft. (Mikus György ügyv.ig.) levelét. 

Tóth Tibor: Ha ezt az 58eFt-ot 23eFt-ra mérsékelnénk a rezsit, szeretné tovább csinálni a 

büfét. Amennyiben a testület ragaszkodik a bérleti díjhoz, akkor tudomásul veszi, és nem 

kíván itt tevékenységet folytatni és közös megegyezéssel, május 1-jével szüntessük meg a 

szerződést. Ezt szóban mondta nekem. A kultúrház rezsije össz. 173eFt/hó. 147eFt a 

gázszámla, 26eFt a víz-, csatornadíj. Mikus György a 33 %-át fizeti. Ezt ő most sokallja.  

Fercsik Tibor: A Kárpátia koncertet nem én szerveztem, mi csak helyszínt biztosítottunk, 

nem mi voltunk a rendezők. Az én családom már akkor ott lakott, mikor még kultúr sem volt.  
A bérleti szerző dése nem terjed ki arra, hogy az udvaron padokat tegyen ki, meg fő zzön. 
Az önkormányzat már többször próbálta megoldani, Mikus György többször fel lett szólítva, 
ő  még provokálja is a környezetét és az önkormányzat tű rő képességét. Az elő ző  ülésen is 
mondtam, az a legtisztább, ha felbontjuk a szerző dést, hasznosítsuk másképp az ingatlant. 
Nem tudom elfogadni, hogy ez hónapok óta problémát jelent, mi szankciókat helyezünk 
kilátásba, ő  mindent megígér, és mi jutalomból csökkenteni fogjuk a bérleti díját. Itt van rá 
a példa, hogy ezt nem lehet komolyan venni.  
Bobál István: Az önkormányzatnak szüksége lenne a bevételre, de nem mindenáron. A 
vállalkozó túllő tt a célon ezzel a levéllel. Javasolom, hogy ha azt a bérleti díjat, amit 
megállapítottunk, ha a szerző dést betartaná, egyetlen probléma van, nem is fizet rendesen, 
és nem is tartja be a szabályokat. Javaslom, hogy egy próbát még tehetnénk, eredeti bérleti 



díjjal. Most elfajult a helyzet, ezzel probléma van. Az önkormányzatnak szüksége lenne arra 
a díjra. De ha nem tudja tartani a feltételeket, akkor javaslom a felmondást. 
Bazan Tibor: Sokszorozódtak a gondok a büfében, mióta fel lett véve a Deme János. Mikus 
Györgynek a mai napig 2 hónap bérleti díj tartozása van, 340.464.-Ft. A Festa Fortunata Kft. 
2011.ápr.29-én alakult, még mindig nincs bejelentve iparű zési adóra Hévízgyörk 
Önkormányzat adóosztályára. A törvény azt írja elő , hogy 15 napon belül be kell jelenteni a 
cégalapítást. 2008-ban azért kellett bérleti szerző dést módosítani, mivel céget váltott, akkor 
Sera Trade Kft. volt, ami 2011. nov.22-én a cégbíróság által meg lett szüntetve. Ő már tett 
annyi ígéretet. Már csak arra játszanak, hogy az önkormányzat tű rő képessége meddig 
húzható. Mikus György megígérte, hogy Deme János szerdától nem lesz itt, még a mai napig 
itt van. Közös megegyezéssel bontsuk fel a szerző dést, és váljunk meg tő le.  
Bobál István:  Ő azért váltogatja cégeit, hogy megússza a különböző  fizetéseket. 2008-ban 
is mindent megtettünk, nem tudtuk behajtani. Harmadik cégét jegyezteti be a büfével, 
mindig változtatott céget. Nekünk erre figyelni kell, lépni kell.  
Szovics Mihály:  Két alkalommal néztünk be a büfébe Rajkó Gáborral. A kultúrház udvara 
nem arra való, hogy ott piknikezzünk.  
Rajkó Gábor: Deme János ezt addig teheti, amíg megengedik neki. Szovics Mihállyal 
lementünk a büfébe, megnéztük. Akkor Deme János azt mondta, hogy a fő nöke 1 hét múlva 
vissza fogja adni a büfét. Akkor úgy gondoltam, várjuk meg azt az 1 hetet. A Facebook-on a 
Deme Jánosék elkezdték szidni a képviselő ket.  
Szovics Mihály: Nincs bejegyezve, attól még iparű zési adót kell fizetni. 
Lukesné Csábi Ágnes: A bérleti szerző désben mindig csak az lett kiszámlázva, ami abban 
van. Ő most ezt sokallja, közös megegyezéssel lehet módosítani, de a levélben nem írta le, 
csak szóban mondta el a közös megegyezést. Vigyázni kell, ha jogtalanul bontja fel az 
önkormányzat szerző dést, akkor bírósághoz fordulhat. Kéthavi bérleti díjjal tartozik. Ezt 
csinálja évek óta, hogy az utolsó pillanatban, a felszólítástól számított 8. napon fizeti be. 
Mikor kitette a padokat, én felhívtam, hogy azonnal szüntesse meg, ő  azt mondta, azonnal 
megszünteti, de nem tette. Az udvarra nincs engedélye. Balázs Bálint jelezte, hogy már 5. 
alkalommal fő ztek az udvaron. Az iparű zési adót sem rendezte.  
Bobál István: Meg kell gondolni, van-e értelme, hogy ezt a döntésünket halasszuk-e. 
Iparű zési adó, bérleti díjak. 
Rajkó Gábor:Nincs. Ha elbuktunk az elmúlt 2 évben 1MF-ot, most már a 340eFt-on ne 
variáljunk.  
Fercsik Tibor: Változni nem fog semmi.  
Tóth Tibor: A hivatal is vétkes volt annak idején, mert nem lépett idő ben, amikor a cégek 
megszüntetése volt.  
Lukesné Csábi Ágnes: Ha tartozik a cég, az adóügyi elő adó adók módjára, a törvény által 
biztosított módon elkezdi a végrehajtást. Sajnos nagyon sok vállalkozónak nincs a számláján 
pénzügyi fedezet, ezért nincs mit inkasszózni. Nincs vagyonuk, így nem tudjuk a 
végrehajtást foganatosítani. Ezek után jön a cső deljárás, amit a bírósági végrehajtó intéz, de 
ő  sem tud mit csinálni. Felszámolják a céget, és utána ugyanez a vállalkozó létrehoz egy új 
céget. A törvényeket kellene megváltoztatni. A hivatal nem követett el hibát.  
Tóth Tibor: Ha egy évvel ezelő tt megmondod, akkor nem hosszabbítom meg a szerző dést. 
Bazan Tibor: Ahogy én meg tudtam kérdezni, a polgármester is, képviselő  is megkérdezheti. 
Bobál István: Hiába inkasszózik, ha nincs a számláján pénz. Nem a szívem csücske, de 
Mikus György eddig 21 MFt-ot befizetett, tett a faluért. Ne tapossuk a sárba az eddigi 
érdemeit. Ha nincs esélyünk arra, hogy beszedjük, akkor mondjuk fel azonnal, de ha van, 
akkor halasszuk a döntést.  
Bazan Tibor: Amikor polgármester voltál, ha tudtad akkor, miért lett a szerző désmódosítás? 
-Bazan Tibor felolvas a 2008. dec.9-én készült jegyző könyvbő l.- 
Bobál István: 2011-ig olyan szerző dés volt, hogy felújította a mű velő dési házat, és nem is 
mondhattuk fel, mert benne volt a pénze.  
Szovics Mihály: Milyen esélyünk van arra, hogy a bérleti díjat ki kell fizetnie? 
Lukesné Csábi Ágnes: Bírósági úton fizetési meghagyás kell, végrehajtóval lehet behajtani, 
ha van vagyona. 



Tóth Tibor: Mi akkor hibát követtünk el, amikor azt mondtuk, hogy 15.000.-Ft-ot kérünk a 
nagyteremért. Mindig azt képviseltem, hogy ennek a büfének mű ködni kell, hogy a 
Mikussal lehetett együttmű ködni, mert biztos pont volt, adott támogatásokat nekünk. Nem 
volt rossz partner ennyi éven keresztül. Most idáig jutottunk el, hogy próbálkozzunk-e. 
Szerintem nem érdemes próbálkozni. Ilyen bérleti díj mellett nem bírja kitermelni.  
Szovics Mihály: Presztízskérdés csinált ebbő l. Addig volt jó, amíg voltak a gépek.  
Bazan Tibor: Jegyző nő , a Festa Fortunátával van szerző désünk, de iparű zési adóra nincs 
bejelentkezve. 
Lukesné Csábi Ágnes: Mű ködési engedélye a Festa Fortunátára van. Minden hivatalos iratot 
beadott, ami a mű ködési engedélyhez szükséges. Iparű zési adótartozása van. Többször 
felszólítottuk bejelentkezésre. 
Fercsik Tibor: Szerintem csak elodázzuk, befizetni akkor sem fogja tudni.  
Tóth Tibor: Neki az az indítványa, hogy ő  dolgozna itt tovább, ha adunk bérleti díj 
csökkentést.  
Bazan Tibor: Az emberek türelmetlenek. Ha idáig nem tudta rendezni, nem hiszem, hogy 
rendezni fogja. Ha van lehető ség közös megegyezésre, azt tegyük. 
Lukesné Csábi Ágnes: A levélben nincs leírva a közös megegyezés. 
Rajkó Gábor: Most azt kéri, hogy csökkentsük a bérleti díját. 
Tóth Tibor: Bérleti díj csökkentést nem tudunk adni. 
Rajkó Gábor: Hétfő n fel kell szólítani, hogy a bérleti díjat fizesse be, mert ha elmaradása 
van, abban a pillanatban fel lehet mondani a szerző dést.  
Tóth Tibor: Várjuk meg, erre a határozatra mit reagál. Nincs olyan indok, amivel 
felmondhatnánk.  
Fercsik Tibor:  Amirő l eddig beszéltünk, az mind szerző désszegés. Nyitvatartási idő  be nem 
tartása, stb. 
Tóth Tibor: A nyitvatartási idő  hosszabbítást bejelentette.  
Fercsik Tibor: Hogyan tartozhat két havi díjjal, hogy nem szegett szerző dést? 
Tóth Tibor: A hivatal márciusban 3 havi számlát egyszerre küldött ki, mert nem volt 
számlázó program, az átállás miatt.  
Fercsik Tibor: Tavaly is tartozott 3-4 hónappal. 
Lukesné Csábi Ágnes: Szabálysértési eljárás folyik ellene nyitvatartási idő  be nem tartása 
miatt, várhatóan meg is lesz bírságolva, ez jegyző i hatáskör. Van ellene zajszintmérés, ez 
Aszódi Kistérség, szakértő  állapította meg, mennyi decibelt kell betartani, ez is 
államigazgatási ügy. A szakértő t az aszódi jegyző  kirendelte, aki mérni fogja a zajszintet. A 
harmadik a bérleti szerző dés. Az önkormányzat ügyvédjével egyeztettem, két esetben lehet 
felmondani törvényesen: ha a felszólítás után a nyolcadik napon sem fizeti be a díjat, ez 1 
éve így folyik, a 8. napon mindig befizeti, vagy ha nem rendeltetésszerű en használja a 
büfét.  
Bobál István: Most van esélyünk arra, hogy ebbő l kiszabaduljunk. Első  lépésként nem 
csökkentünk, második az, hogy tudunk keresni olyan okot, ami szerző désszegés. 
Rajkó Gábor: Most döntsünk arról, hogy nem csökkentünk, és az ülésre kiderül, elfogadja-e 
a közös megegyezést.  
Tóth Tibor: Szorgalmazni fogom, hogy minél elő bb írjuk alá a közös megegyezést.  
Aki egyetért azzal, hogy a Festa Fortunata Kft. rezsidíját 23.000.-Ft-tal csökkentsük, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 7 nem szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2012. (IV.13.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Festa Fortunata 

Kft. kérelmét, és úgy döntött, hogy nem csökkenti a rezsi díjat. 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 



Határidő : azonnal 
 
 
2.) ÉSK Tervezőiroda kft. (1079 Bp. Peterdy u.39.) megbízása pályázatírás és pályázati 

dokumentáció elkészítése, energetikai számítás 

Tóth Tibor: Egy cég megkeresett bennünket és a 6 intézményre árajánlatot adott, kb. 80MFt-
ért beszerelnék a szivattyúkat, ami nagy megtakarítást okozna a fű tésben. Elő ször meg kell 
rendelnünk a hő térképet a pályázathoz. A dokumentáció elkészítésére 1Mft szükséges. A 
probléma az, hogy utófinanszírozó a pályázat, nekünk 80MFt-tal rendelkezni kellene. A 
banktól kellene kérnünk hitelt, a bank nem zárkózna el. A kamatra a pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll a tavalyi pénzmaradványból. Dönteni kell, van-e 1MFt arra, hogy ebbe 
belevágjunk.  
Bazan Tibor: A fű téssszámlából 7MFt-ot megtakarítanánk. 
Bobál István: Kivitelező i finanszírozást kell. 
Bazan Tibor: Ők nem tudják megfinanszírozni. Ha a mi bankunk nem adna hitelt, adna egy 
másik pénzintézet.  
Fercsik Tibor: Érdemes lenne belevágni pályázni. Támogatom.  
Bobál István: Ha meg lesz a 6 intézményre a papírunk, csináljuk meg. 
Dr. Sápi Attila: Kis energiával nagy hő t lehet elő állítani, ezért éri meg.  
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a megbízzuk az ÉSK Tervező iroda Kft-t pályázatírással 
és energetikai számítással,  kézfeltartással jelezze.  
(Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
17/2012. (IV.13.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az ÉSK Tervezőiroda 

Kft. (1079 Budapest, Peterdy u.39.) pályázatírással és pályázati dokumentáció elkészítésével, 

energetikai számítással. 

A megbízás díja: bruttó 992.000.-Ft 

Az összeg kifizetése a 2012. évi tartalékkeret terhére történik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
3.) Pető fi Sándor Általános Iskola tehetséggondozási pályázat 
Bazan Tibor: Van egy tehetséggondozási pályázat, ez nem kerülne semmibe, a képzést a 
pedagógusoknak 3 éven keresztül ő k végzik, táboroztatásra, oktatásra is van benne 
elkülönítve pénz. 15-20MFt-ot el lehet nyerni, önerő t nem igényel.  Utófinanszírozott, de, 
lehető ség van arra, hogy 25% elő leget vegyük le. Az önkormányzatnak meg kell keresni ezt 
a céget, és beszélni kell az iskolával. 
Tóth Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a pályázattal kapcsolatban felvegyük a kapcsolatot,  
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
18/2012. (IV.13.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

tehetséggondozási pályázattal kapcsolatban felveszi a kapcsolatot a pályázatíróval. 

 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  



 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal 
 
Egyebek 
 
Tóth Tibor: 24-25 óvodás gyerekünk van, aki itt kezdi az iskolát. Boda István megkeresett, 
most lesz első s a gyermeke. Turai lakosok, szeretnék, ha ide járna az iskolába. Az 
igazgatónak kiadtam, hogy csak a györki óvodás gyerekeket írjuk be. Nehogy kizárjuk 
annak a lehető ségét, hogy a leendő  osztályokat ne tudjuk összevonni.  
Szovics Mihály: Kútfúróval meg kellene nézetni, hogy a kutakat mérje fel, lehet, hogy artézi 
is van benne.    
 
Bobál István távozik az ülésrő l, a képviselő -testület 6 fő re módosul. 
 
Rajkó Gábor: Én megkértem Zabos Istvánt, hogy gondolkodjon el rajta, mennyibő l lehetne 
dísz ivókutat csinálni mű kő bő l.  
Tóth Tibor: Akkor azzal kellene foglalkozni, hogy csináljuk meg a tószögi artézit, és az 
egészségházi artézit.  
Tóth Tibor:  A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 

 
Tóth Tibor      Lukesné Csábi Ágnes  
Polgármester      jegyző  

 
 
 
Bazan Tibor 
Jegyző könyv hitelesítő  
 
 
 
Rajkó Gábor 
Jegyző könyv hitelesítő  


