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.IEGYZŐKÓNYV
Készült; A HévíZgyörki Önkonnánlzat Képviselőtestületének 2013, július 5-én 19.00.órakor
megtafiott rendkívüIi nyíit üléséró1 a Hévizg,vörki Polgármesteri Hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen

vannak: Tóü

Tibor polgámester
BMan Tibor alpolgármester
Rajkó Gábor képviselő
Szor ic. VIhal} Lepr iselo
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

Meghívoü:
-

ajelenléli íl, szerint

Tóth Tibor rrolgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az
határozatképes, mive17 főből 4 fő megjelent.

ülés

Ismeitetem a napirendi pontokat:
1,)

Önkományzat tulajdonában tévó zártkerti szőlő területek eladása NagoviciD o]eg réSzere

EIóadó: Tóth Tibor polgámester
2,)

Tubi-HaniKft, útópíiésiszerződésénekjóváhag},ása
Előadó: Tóth Tibol polgármester

3,) Észak-Kelet Pest Megyei L§ader Egyesület támogatási kérelme

Elóadó. Tóth Tibor polgármester

,l,) Eg}ebek

A

Képviselő-te§tül€t

1.)

Önkormánvzat tuláidonában lévő zártkerti szőlő területek eladá§a Nrgovicin olee ré§zér€

a jel€nlévő 4 képvi§elóbóI 4 igen §zavazattnl, egyhangúan elíogadja a

fel§oIolt napirendi pontokál.

Az előt€rjesztés írásban mellékelve a je§/zőkön!.vhöz.Tóth Tibor Dolgármesler: A Dr. Réti István tárgyalt velük mint üg}.Véd. Holényi
Magdolnával is tárgyaltak, aki tájékoztatta óke1 a szabál},ozási tenről. Az ü$.véd ezeket
-

beieveszi a szerződésbe. 3.9ha területet adunk el, a szerződésben minden do]got rögzittinlr.
Lukesné Csábi Ágnes iegvző: van a testülelnek egy elfogadott te]epú]é§szerkezeti tene,
2010.szept,30-i dátummal, Ebben eZ a telület erdőként van szerepeltetve. Különleges
rekreációs övezet a szőlő, beépítésrenem szánt terület, mögötte tervezett erdő van. Réti
Istvánnal és Holényi Magdolnával is beszéltünt, Holényi Magdolna azt mondta. ha rajta
múlna, ő nem szerctné ezt eladni, mert eZ leendő erdőként van nyilvrintartva, Réti Istlán azJ
mondja, ha 1esz ott beruháZás, akkor aki beruházik, annak kell a településszerkezeti teNet
módosítani. Atkor építhetoda valamit.
Bazan Tibor alDolgárm€§t€r:
Ugy adjuk el neki, ha meg akariák venni, hogy ezt ők tudják, ő
gondjuk, költségük lesz.
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Raikó Gábor képviselő: A lényeg az, hogy a határozatban benne iesz, hogy minden

őt

terheli.

Bazan Tibor alDolgármester: Ez az iir nettó vagy bruttó?
Tólh 'í ibor DoIgárme§ler: ltt ninc. ala,
Lukesné Csábi Áenes iegyző: Dr.Réti István azt mondta, hogy amikor felkeresték a vevők,
akkor mindenről tájékoáatta őket, a telepüIésszerkezeti ter!,ró1. anól. hogy a 9Oezer m2-be
nemcsak önkormányzati tulaidon van, men ebből 40 ezer önkormányzati. az összes többi
magántulajdon. Egye]őre neki csak önkormányzati terület ke11. ami kb, 41 ezer m2,
Bazan Tibor alpolgármester: Ipari területként nagyon olcsó fu lenne, de mivel tudjuk, hogy
nincsenek ott közművek, ezéft úgy gondolom, hogy ajövőre való tekintettel, ha megvalósul a
beruházás, ipanízési adó, muntahellteremtés, ezéIt tudjuk ezen az o]csó ráron,
Lukesné Csábi Ágnes ieg.i,ző: AZ glmúlt 4 évben, amikol aZ clóző testület döntött róla. hogy
felvásárolja, akkor még 25.-Ft/1n2 volt, ezt ingatlanszakértő értéke]te fel, AZ értékbecslésaZ
iratok között

megtalálható,
Raikó cábor kéDviselő: Ha beindul egy beruházás, és akinek ott van területe. felértékelődik.
szoYic§ MihálY kéDviselő: Mennyire veszélyes aZ üZem?
Tóth Tibor poleárme§terI Veszélyes iizen]et mi nem engedélyezünk.
Lukesné Csábi Áenes ieg!,ző: A településszelkezeti ten,et, szabályozási tenet ke]] neki
először módosíttatni, kb, -30 szakhatóság, aki ezt jóváhag,vja, azt is mérlegeli. mi lehet és mj
nem, Utána ki kel] méretni. múvelés alól ki kell vonri, stb,
Raikó Gábor képviselő: Ha valamelyik szak}ratóság nen fogja aláírni, akkor a szerződésben
nem Jesz olyan kitétel, hogy kötelesek vagyun]< vissza.,.?
Tóth Tibor rrolgármester:
arra vállalunt kötelezcttséget, hog), az adminisdrációs
dolgokban segítünl a beruházó költségére,
Leífia. hogy műmárvánl.t akar csinálni. Azéfi kellene 50 ha neki, mert keltészkedést is akama
c§inálni, Lakóhiat is akar építoni.
szovics Mihály kéDviselő: Aá mondta Bolisz, hogy egy kis gépezct olyan enelgiát temlel.
amijó a műmárványhoz, és a többletenergiát üvegházat akar.
Tóth Tibor Dolgármestcr: Aki egyetért azzal, hog,l ,.Hévízgyörk Község Ontomlányzat
Képvlselő-lestülete úgy döntött, hogy az alábbi hrsz-ú ingatlanokat éItékesítiNagovjcin o1eg
(lakcíme| 1081 Bp. Csokonai u,12. I.em.9/A, szig.sz.| 770035PA, útlevészáma:BD3352529
állampolgársága: nagyar) részéle200, Ft/m2 aron, összesen 8.335,320.-Ft,
A közmúvesítés költsége (út, víz, villany. gáz, telefon, csatoma, stb), valamint a berűlázással
kapcso]atos telepü]ésszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása, núvelési ág alól
kivonás. egyéb földhivatali kö]tségek és az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos minden
költség a Nagovicin o1eget terhe]i, A Képviselő{estüiet fclhatalmazza a polgármesteí aZ
adásvételi szerzódések aláírására.
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A

Képviselő-testület a jelenlévő 4 képviselőból 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbl
határozaíothozza:
64l2013.
.5.) §z. KéDviselő-testületi határozat
Hévízgvörk Község Öntormrinyzat Képviselő,testülete úgy döntött, hogv az alábbi hrsz-ú
ingatlanokat éltékesítiNagovicin oleg (lakcíme: 108l Bp, Csokonai u,12, I.em,9/A, szig.sz,:
770035PA, útlevészáma:BD3352529 álarnpolgársága: magyar) Észére200.-It/m2 áron,
összesen 8,335,320.-Ft,
A közmúvesítés költsége (út, víz. villany, gáz, telefon, csatoma, slb), valamint a beruhiiással
kapcsolatos telepúlésszerkezeti ten, és szabályozási telv nódositása, múvelésiág alól
kivorrás. egl,éb öldhivatali kól§égek és az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos minden
költség a \agovicin Oleget terheli.
A Képviseiő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvóteli szelződések alálrasara.
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Felelós:

Tóth Tibor polgármester
l u\esre L .jbi Aunes jegl zo
Gólyriné Dudás Edit gazd,vez.
Hajdu Tünde ig.ea,
Határidől azonnal

2.) TUbi-Hani Kft. útéDítésiszerződésének ióváhag!á§a
- Az előterje§zté§ írástran mellékelve a jeg]r'zőkőn}.vhöz,-

Tóth Tibor nolgármesterI AiTól nen] voIt testületi határozatunk. amikor volt a kátvúZás,
Raikó Gábor képviseló: Beszélni kel1 velük, hogy a kátyúkat tegyék rendbe.
szoYics Mihálv: Sok problémát láttam, sok rossz kátyú van,
Tóth Tibor Dolgárme§ter: 8 kátyú van, ami nem jó,
Bazan Tibor alpolgárme§ter: Jobban őrüitem volna, ha eró1 neln utólag kellett volna
] ,200.000.-Ft-ró1 határozatot hozni, .'{em dönlhetté1 volna ennyiről saját hatáskörben, Sokkal
szívesebben tettem volia fel a kezemet, ha 1egalább jó1 megcsinálták volna, de rosszul
csinálrák meg.

Tóth Tibor Dolgármester: Elről nindnyájan tudtatok, a költségvetésnél ezéfi emeltük meg
ezzel az összeggel az út-hídkeretet. a költségvetésben benne van. és ezt ei is mondtam.

Bazan Tibor alpolgárme§ter: Van rá ígéIet, hogy kijavítják?
Tóth I'ibor Dolgárm€ster: lgen. Aki cgyetért azzal, hogy ,-I]érízg,ó/k Önkotnanlzar
Képyiselő- testúlete úg) határozott, hopy szerz(ídé"tkö! a TUBI-HANI KFT-yel
/asz-23]96261-2-13/ HéNízg!ólk önkolmányzatí belíerüleíi úrjaikak dszíaltas l{áíyúzására az
úrdjánlaíbun szereplő eglségárak ,:zerínt. ,1 íámogdtús fortása az ónkormányzdl út-híd

A Kép|iselő-íestúletfelhatalmazza
jelezze.

d polgál lestert a szerződés aláírására", kézfeltartással

A

Képviselő,testület a je]enlé\,ó 4 képviselóból 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
baíáíozatoL hozza,65/2013, CVII.5.) sz. KéDvis€lő-te§tületi határozat
HévíZgyörk Önl(ormanyza! Képyisclő, testü]ete úgy határozott, hogy szeúődést köt a TUBIHANI KFT-vel lasZ23196264-2-43l Hévízgyörk önkormányzati beiterületi útjainak
aszfoltos kátyúzására az árajánlatban szereplő egységárak szerint.,^ tánogatás forrása aZ
önkormán},zat út,hídkerete,
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármested a szelződés aláírására,
Fel€lős:

Tóth Tibor polgárm€ster
Gólyáné Dudás Edir gazd,vez.
Ilatáridő: azonnal,
3.) E§zak-Kelet Pest Megvei Leader Egyesület támogstási kérelme
- Az előlerje§zté§ írásban m€llékelv€
a j€gyzőkönyvhöz.-

Tóth Tibor Doleármesteri Ez is olyan, hogy utólag szavazunk ró]a,
Bazan Tibor alrrolgármester: Azzal a különbséggel, hogy 500eFlró1 rendelkeáetsz saját
hatáskörben. Azzal, hogy a Leader Egyesület így múködik, most sem é ek vele egyet. Volt itt
működésre elég sok pénz. Megígértema bíráió bizottsági ülésen az elnökség tagjairrak, hogy
én 3 polgármestelt megkérdezek. te voltál az egyik, és te azt mondtad. hogy legyen, Az iskola
ügye olyan stádiumban van. hogy arra a hét célterület, egyiken közö§ségi lér kialakítása, a mi
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Bazan Tibor álpolgármester: Hozunk egy döntést, hogy a kérelem miatt kiépítjijk a
vezetékel, de hozunk egy döntést is, hogy ennyit kérünk tőIük. A Ritecz György megígéfiea
hölgynek. hog1, ha később valaki rá akar kötni, akkor nem engedik, míg ki nem fizeti az
összeget. A Ritecztől kérünk áIajánlatot, eldöntjűk, hogy fizessenek fix összeget, és majd ha
valamikor valaki rá akar köini_ akkoT be kell fizetnie az ősszeset_
Lukesné Csábi Ágnes iegyző: Az árajánlat beérkezéseután iözmúfej lesaési hozzájarulásról
kell majd rendeletet alkotni, kinek. milyen feltételekkel kell fizetni.
Raikó Gábor kéDvis€lő: Javaslom, kérjünk árajiinlatot aZ egész utcára.
Tóth Tibor polgármester ] A Észvótelt megköszönöm, aZ ülést bezifuom,
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