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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 

Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 20-án 

18 órakor kezdıdı rendes testületi ülésén. 

 

Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést megnyitja, köszönti a Képviselı-testület 

tagjait, jegyzı asszonyt, és a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 7 

megjelent fıvel határozatképes.  

Nyílt ülés után zárt ülést tart a testület, melyen két napirendi pont lesz. 

 

Megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz van-e valakinek kiegészítése. 

 

Szarvas Csaba: Tájékoztatást szeretnék adni egy megkeresésrıl. 

 

Rehorovszky Gáborné: A zárt ülésen két napirendi pont lesz, az egyik a Csokonai díjra jelölés, 

és a másik a Díszpolgári cím adományozása. 

 

Balogh Zoltánné: Az iskola igazgatójától érkezett egy kérelem, az evangélikusok lehetıséget 

szeretnének kérni vasárnap délutáni istentiszteletre. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Ezt az egyebek között fogjuk tárgyalni. 

 

Peterson János: Szintén az egyebek között szeretném, ha tárgyalna a testület a kátyúzásról.  

 

 

 

A Képviselı-testület 7 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi pontokat elfogadja. 

 

Jegyzıkönyv hitelesítınek Rehorovszky Gáborné és Szarvas Csaba képviselıket választja. 
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1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A könyvvizsgáló a Pénzügyi Bizottság ülésén részt vett, a kérdésekre 

válaszolt, elnézést kér, de a mai ülésen nem tud részt venni.  

Megkérem a Pénzügyi-gazdasági irodavezetıt, hogy a kiküldött anyagot szóban egészítse ki.  

 

Varga Zoltánné: Minden képviselı megkapta az elıterjesztési anyagot és a rendelet 

módosítási tervezetet. 52.938.000 Ft-tal nıtt a költségvetés összege.  

Részleteztem a bevételi oldalt, illetve, hogy a kiadási oldalon ez milyen változásokat okozott. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság 

véleményét. 

 

Bognár László: A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a költségvetési 

rendelet módosítását a kiküldött anyag szerint.  

 

Tóth Ilkó Mihály: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás szavazásra teszem fel a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását, aki ezzel egyetért, kérem, kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

11/2012.(X.15.) számú rendelete 

a 1/2012.(III.15.) sz. költségvetési rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzıkönyv melléklete) 
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2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetésének alakulásáról 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérem a testület tagjait, hogy az ehhez a napirendi ponthoz kiküldött 

anyagban az 5. oldalon ne vegyék figyelembe a „Szeretném felhívni a döntéshozók 

figyelmét....” mert ez tévesen került az anyagba. Hétfın megyünk Hevesre, elviekben 

megtörtént a megállapodás, a Zöld Híd részére kifizetett számlákat tovább számlázzuk az 

AVE-nak. Tévesen történt a kifizetés, mert egy tavalyi szerzıdésre hivatkozva küldték ezeket 

a számlákat. 

 

Gergely László képviselı megérkezik az ülésre, a Képviselı testület 8 fıvel továbbra is 

határozatképes. 

 

Varga Zoltánné: Amit a polgármester úr mondott, hogy ne vegyétek figyelembe, kitöröltem és 

a beszámolóban ez a rész már nem fog szerepelni, a következı oldalon lévıt benne hagytam, 

mert a belsı ellenır is elmondta, hogy szerencsésebb lenne az önkormányzatnak, ha nem 

lennénk ilyen közremőködı partnerek, tehát maga a szolgáltató a lakossággal kötne 

szerzıdést. 

 

A tájékoztatóval kapcsolatosan várom a kérdéseiteket. 

 

Peterson János: Van rá lehetıség, hogy a szolgáltató a lakossággal kössön szerzıdést? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen. Eddig azért nem foglalkoztunk vele, mert a parlament elıtt van az a 

törvénytervezet, melyben egységesítenék a kommunális szemétnek a díját, ha ezt elfogadják, 

akkor az is meg lesz határozva, hogy kik végezhetnek ilyen szolgáltatást, és ezek általában 

önkormányzati Kft.-k lehetnek. Ez után lehet arról tárgyalni, hogy a szolgáltató a lakossággal 

kössön szerzıdést. Ha a lakos nem fizet, akkor az önkormányzatnak adják át a behajtást adók 

formájában. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Szerepelt-e a bevételi illetve a kiadási oldalon a Kisbíró kalendárium? 

 

Laukó Ibolya: Meghirdettük az újságban és csak 3 jelentkezı volt, sajnos így nem tudjuk 

megjelentetni, mert nincs érdeklıdı. Olyat lehetne csinálni, hogy kérünk be cikkeket, 
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összefőzzük és egy helytörténeti füzetet csinálunk, és ott tartjuk a könyvtárban, vagy 

beszkenneljük és feltesszük a könyvtár honlapjára. 

 

Gergely László: Két évvel ezelıtt mennyit sikerült eladni a 800 darabból? 

 

Tóth Ilkó Mihály: A nagy része ajándékozásra került. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A kábeltévé szolgáltató teljesítése hol áll? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Most vagyunk nullán. A következı testületi ülésekrıl tévé felvétel fog 

készülni. 

 

Varga Zoltánné: Minden tevékenységnek van egy szakfeladata és szakfeladatonként a 

táblázatban megtaláljátok a kimutatást. 

A televízió mősorszolgáltatás eddig a Mővelıdési háznál szerepelt most pedig átkerült az 

önkormányzathoz, és ott van elıirányzatban 1.270.000 Ft és 585.000 Ft-ot költöttünk el 

félévig. Idıarányosan jól teljesítettünk. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Pontosan kiszámoltuk, hogy hogyan állunk. Mikor egy másfél órás Tv 

felvétel van az kb. 3 órás munkát jelent. Kérem a bizottságok véleményét. 

 

Bognár László: 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság a beszámolót. 

 

Rehorovszky Gáborné: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a 

beszámoló elfogadását, tekintettel a rá vonatkozó részekre.  

 

Peterson János: Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a költségvetési 

tájékoztatót. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon. 

 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 



5 5

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

25/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

elfogadja a Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2012. év I. félévi költségvetésének 

alakulásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

 

3. Módosított ajánlat kötvénytörlesztés átütemezésére 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérem, hogy ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását halasszuk el, 

mert a módosított ajánlat ma délután érkezett.  

Az ajánlatot nézzétek át és szeptember 26-án 18 órakor rendkívüli ülés keretén belül 

megtárgyaljuk. Erre az ülésre a Pénzügyi Bizottság külsıs tagjait is meghívjuk. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfenntartással szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

26/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

 a kötvénytörlesztés átütemezésére szóló módosított ajánlat megtárgyalását a következı ülésre 

halasztja. 

 

 

 

 



6 6

4. Elıterjesztés a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Elıadó: Balogh Zoltánné jegyzı 

 

Balogh Zoltánné: A tájékoztató elkészítésének meg van a formája, kezdıdik az általános 

statisztikával, aztán az önkormányzatok által nyújtott ellátások felsorolása következik, majd a 

helyzetértékelés, végül a jövıre vonatkozó néhány javaslat illetve cél meghatározása. A 

Szociális Bizottság a májusi ülésén megtárgyalta.  

Várom a kérdéseket. 

 

Szásziné Gyıri Éva: A gyermeklétszám több mint százzal csökkent, ez a normatívában mit 

jelent? 

 

Balogh Zoltánné: Sajnos ennyivel kevesebb bevételünk keletkezik, viszont a kiadásaink is 

csökkentek. 

Az 1.sz. óvodát megszüntettük, igaz a 2.sz. óvodában plusz csoport indult, az iskolában több 

évfolyamon nem három osztály van, hanem kettı. A pedagóguslétszám mindkét 

intézményben csökkent. A bölcsıdében viszont a várt, tervezett létszámunk látszik, hogy most 

teljesül, lassan 40 gyermek iratkozott be. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Mi a tervünk a bezárt óvoda épületével? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Még nincs konkrét elképzelés. Vannak olyan csoportok, akik szeretnék 

használni, ehhez kell egy gazdaságossági számítást végezni. Az biztos, hogy az épületet 

temperálni kell, mert nem szeretnénk, hogy a főtés illetve a vízvezeték tönkremenjen. 

Egyébként szakkörök elhelyezésére ez az épület megfelel. 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékeléssel kapcsolatosan 

kérdés van-e még, amennyiben nincs, kérem a SZOC Bizottság elnökének véleményét. 

 

Peterson János: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. május 23-án tárgyalta és 8 igen 

szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek az értékelést. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

27/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

j ó v á h a g y t a    a jegyzıkönyv mellékletében szereplı, Kartal Nagyközség Önkormányzat 

2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést. 

 

 

 

5. Szándéknyilatkozat a Könyves Kálmán Általános Iskola mőködtetésérıl 

Elıadó: Balogh Zoltánné jegyzı 

 

Balogh Zoltánné: 2013. január 1-jétıl az állam átveszi az általános iskolai oktatás fenntartását, 

az új Köznevelési törvényben a fenntartást és a mőködtetést szétválasztotta. Ami azt jelenti, 

hogy a fenntartási jogokat az állam fogja birtokolni, a mőködtetést pedig az 

önkormányzatokra bízta. A fenntartásba szinte csak a pedagógusok, illetve az oktatást segítı 

alkalmazottaknak illetmény kifizetése és a szakmai eszközök beszerzése tartozik, az épülettel 

kapcsolatos kiadás, a fizikai állomány bérfizetése pedig az önkormányzatokat terheli. 

Szeptember végéig nyilatkozhatnak az önkormányzatok, a 3000 fıt el nem érı településeken 

az állam vállalja a fenntartást és a mőködtetést is, ezek a települések kérhetik a mőködtetési 

jogot, ha az anyagi helyzetük megengedi. A 3000 fı feletti településeknél van az a szétválás, 

amit az elıbb elmondtam, ezek az önkormányzatok arról nyilatkozhatnak, hogyha a 

mőködtetési jogot a pénzügyi helyzetük miatt nem tudják vállalni. Végleges döntést október 

végéig kell az önkormányzatoknak adniuk, én azt javaslom, hogy az önkormányzat arról 

nyilatkozzon, hogy a mőködtetést vállalja, és a mőködtetési kötelezettség alóli mentesítési 

kérelmet nem nyújtja be. A bizottsági üléseken olyan javaslat volt, hogy az önkormányzati 

tulajdonban álló iskolának a pontos címét is jelöljük meg a határozatban.  

 

Tóth Ilkó Mihály: A szándéknyilatkozat még nem jelent semmiféle elkötelezettséget. 

Kérem, a bizottsági elnököket mondják el a bizottság határozatát. 

 

Bognár László: A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta, azzal a 

kiegészítéssel, amit a jegyzı asszony is elmondott, hogy a szándéknyilatkozatban legyen 
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benne pontosan a két épületnek a címe, az Iskola tér 1. a felsı tagozaté, és a Baross u. 115. az 

alsó tagozatos iskola címe. 

 

Rehorovszky Gáborné: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság is elfogadta a határozati 

javaslatot a kiegészítéssel. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra, aki a 

szándéknyilatkozattal egyetért, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

28/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonában álló kartali Könyves Kálmán Általános Iskola 

(Kartal, Iskola tér 1. és Baross u. 115.) mőködtetésérıl az állami intézményfenntartó központ 

fenntartásába történı átadást követıen is gondoskodik, a mőködtetési kötelezettség alóli 

mentesítési kérelmet nem nyújt be. 

 

Felelıs: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

Határidı: 2012. szeptember 30. 

 

 

 

6. Bölcsıde kérelme 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A törvény változása miatt, mely szerint egy gyermekre már nem 4 m2, 

hanem 3 m2 szükséges, a bölcsıde vezetıje kéri, hogy a 40 férıhelyet 48 férıhelyre módosítsa 

a testület. 

Kérem a bölcsıde vezetıjét, hogy a kérelmét szóban is egészítse ki. 
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Czakóné Szarvas Éva: A bölcsıdében a kihasználatlan férıhelyekre, akár külön csoportban, 

vagy a meglévı csoportokban is idıszakos gyermekfelügyeletet lehet biztosítani, azoknak a 

gyermekeknek, akik nem járnak bölcsıdébe, ez 6 éves korig lehetséges, de ezen saját 

hatáskörben lehet módosítani, ez napidíjas lenne, amit mi szabhatnánk meg. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta kérem a véleményüket. 

 

Bognár László: A Pénzügyi Bizottság a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a 

bölcsıdevezetı kérelmét, miszerint a bölcsıde Alapító okirata és a Mőködési engedélye 

módosításra kerüljön, hogy a bölcsıde jelenlegi 40 fı gyermek ellátása helyett összesen 48 fı 

ellátását vállalja. A térítési díj összegének bevezetésérıl késıbb, novemberben határozzon a 

testület a 2013. évi koncepció tárgyalásakor. A Pénzügyi Bizottság ajánlatot tesz továbbá, 

hogy a Bölcsıdének neve a Játéksziget Bölcsıde nevet viselje. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kérdés hozzászólás van-e a bölcsıde kérelemmel kapcsolatosan? 

Amennyiben nincs, akkor a Pénzügyi Bizottság által javasoltakat szavazásra teszem fel. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

29/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

-módosítja a Bölcsıde Alapító okiratát: a jelenlegi 40 fı gyermek ellátása helyett 48 fı 

gyermek ellátását engedélyezi, 

-a térítési díj összegének bevezetésérıl késıbb, a 2013. évi koncepció tárgyalásakor határoz, 

-engedélyezi, hogy a Bölcsıde a Játéksziget Bölcsıde nevet viselje. 
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7. Képviselı-testületi felhatalmazás kérése a turai 088/4 hrsz.-ú ingatlanon épület 

feltüntetéséhez 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A turai önkormányzat ezt a területet átadta a vízmőnek, mivel a vízmőnek a 

kartali önkormányzat is tulajdonosa, ezért a turai úton, a kút mellett lévı épületet, azért hogy 

az már tulajdonként kerüljön be az 52 település által megalakított új viziközmőbe a 

testületnek jóvá kell hagyni az elıterjesztésben szereplı határozat-tervezetet. 

(Magyarországon ez az egyetlen egy önkormányzati viziközmő van, a többi mind állami) 

 

Ha nincs kérdés, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

30/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

j ó v á h a g y j a   a jegyzıkönyv mellékletének megfelelı szerzıdést és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy azt aláírja, amely alapján a Galgamenti Viziközmő Kft. térítésmentesen 

(mivel a Vízmő önkormányzati alapfeladatot lát el az ivóvíz szolgáltatást tekintve) 

földhasználati jogot szerez a turai külterületi 088/4. Hrsz. alatti, 2012 m2 nagyságú 

ingatlanon, mely változatlanul 11 önkormányzat tulajdonát képezi. 

Ezzel egyidejőleg a Vízmő által épített épület 088/4/A. Hrsz. alatt, mint önállóan kiemelt 

épület – a Galgamenti Viziközmő Kft. tulajdonába kerül. 
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8. László Tiborné kérelme 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: A László Tiborné kérelmét a kiküldött anyagban olvashattátok, a levélben 

szereplı 4000 m2 terület a benzinkút mögötti részen található, a Deák F. utca felıl és az Emse 

patak által határolt részen van. Ez mővelésre alkalmatlan, vastagon sitt takarja, az 

önkormányzatnak problémát okoz, mert nem tudjuk a füvet sem vágni, a géptulajdonosok 

nem hajlandók arra, hogy a sittet elvigyék.  

A leírtak alapján egy lovarda lenne ott versenypályával, ez a kartali gyerekeknek egy új 

sportolási lehetıség lenne.  

Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bognár László: A bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja 

László Tiborné kérelmét. 

 

Peterson János: Mekkora ez a terület pontosan?  

 

Tóth Ilkó Mihály: A Mikszáth utca végén, jobbra, ez a terület szántóként van nyilvántartva, de 

ez mindig is rét volt. 

Már lakosok részérıl volt bejelentés, hogy azon a területen lévı sitt miatt a víz nem tud 

lefolyni. A benzinkút építésekor csináltatattam ott egy olyan árkot, amivel errıl a területrıl a 

vizet az Emse patakba vezettük. 

 

Peterson János: Arra lennék kíváncsi, hogy a benzinkút mellett lévı bitumenes utat ha tovább 

vinnénk, annak útban van-e? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Nincs.  

 

László Tiborné: Ez, az árok vonalában van, a kertektıl is van még 30 méter. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Hogyha nincs több kérdés, szavazásra teszem fel László Tiborné kérelmét. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
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Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

31/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

eladja a tulajdonát képezı, kartali 1623/11. hrsz-ú, 1219 m2 nagyságú beépítetlen terület 

megnevezéső ingatlanát, László Tiborné Kartal, Táncsics u. 4. szám alatti lakos részére, 

2.000.000 Ft vételáron. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 

A kartali 0121/5. hrsz.-ú területbıl 4000 m2 nagyságú területre László Tiborné Kartal, 

Táncsics u. 4. szám alatti lakostól érkezett 500.000 Ft-os vételi ajánlatot a termıföldrıl szóló 

1994. évi LV. tv.10. §. /6/ bekezdése szerint hirdetményben teszi közzé.  

A külterület kiméretésének költségeit az ajánlattevı viseli. 

 

Az adásvételi szerzıdés aláírására felhatalmazza a polgármestert, a kimérés utáni pontos 

területméret és a hirdetmény eredményének ismeretében. 

 

 

 

9. Bárány Róbert kérelme 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: Bárány Róbert ma volt bent, pontosítást kellett kérni, mert ezért nem 

döntött tegnap a Pénzügyi Bizottság. átadom a szót a jegyzı asszonynak. 

 

Balogh Zoltánné: A szóban forgó területrıl ott van mindenkinél a térkép másolat. A kerítés 

vonallal egy irányban lévı terület 72 méter hosszú, a Rákóczi u. felıli oldalon 6 méter széles, 

a Tangazdaság kerítésénél 14 méter széles, kb. 700 m2. Ez önálló beépítésre alkalmatlan. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A terület mellett szeretne boltot nyitni, így ez a lehetıség lenne neki 

parkoló kiépítésre, az áruszállítók kényelmes ki- és behajtására. 

Mi 800.000 Ft-os árat kalkuláltunk, kérem a testületet, hogy véleményezzék. 

 

Bognár László: Bruttó vagy nettó ár? 
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Tóth Ilkó Mihály: Ez egy nettó ár. 

 

Peterson János: A kérelmezı tudja az árat? 

 

Balogh Zoltánné: Nem, kérdeztem tıle, hogy milyen ajánlata lenne, azt mondta, hogy a 

testület határozza meg, és ı majd arra fog reagálni.  

 

Gergely László: Kapuval elzárt terület, a sógoromék tartották rendbe. A vasútnak a 

nyomvonaláról van szó. 

 

Szarvas Csaba: A fennmaradó területet meg lehet közelíteni? 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen, a Sport utcából. 

 

Balogh Zoltánné: A tangazdasággal tárgyaltunk különbözı földterületek cseréjével 

kapcsolatosan, a gázfogadó területe, a lıtér és a Bartók B. utca van elcsúszva. Kb. egy 4 

méteres szakasz a Tangazdaság tulajdona, ezek cseréjérıl volt szó, a tárgyalás megszakadt, 

náluk vezérigazgató váltás volt, nálunk a polgármester sajnos meghalt. 

Tehát ezt a cserét így is meg tudjuk oldani, ha szeretné a testület, de a Sport utcából is meg 

lehet közelíteni. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Aki a 800.000 Ft + Áfa összeggel egyetért, kérem, szavazzon. 

 

SZAVAZÁS 

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

32/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

eladja a Kartal Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévı Kartal belterület 991. helyrajzi 

számú ingatlant 800.000 Ft + Áfa eladási áron Adrob Kft. részére. 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
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10. Herczeg István kartali lakos kérelme 

Elıadó: Tóth Ilkó Mihály polgármester 

 

Tóth Ilkó Mihály: 10 éve próbálkozik bekötni a szennyvízcsatornát. A szomszéd területén 

kellene a csatornabekötést megoldani, de az nem engedi meg, mert rossz viszonyban vannak.  

A testület segítségét kéri, sajnos a Képviselı-testületnek erre nincs jogosultsága, se a 

polgármesternek, se a jegyzınek. A legjobb lenne, ha megegyeznének. 

Ha a területet sehogyan másképp nem lehet megközelíteni, akkor a szomszédnak tőrni kell, 

hogy ott kösse be a csatornát.  

Ha mégsem tudnak megegyezni, akkor Aszódról az építési hatóságról a Lehoczki Zsuzsát 

kihívjuk és majd ı ír egy határozatot, amiben a szomszédot felszólítja a tőrésre, ha a 

szomszéd ezután sem engedi be, akkor az ügy megy a Kormányhivatalhoz, a Kormányhivatal 

mindkettıjüket meg fogja büntetni. 

Herczeg Pista bácsinak nagyon sok pénzébe kerülne, ha körbe vinné, és úgy kötné be a 

csatornát, mert két fordítóaknát kellene beépíteni és közel 80 méter csatornát le kellene 

fektetni. 

Semmi kárt nem okoznának azon a területen, mert semmi nincs ott. 

 

Peterson János: Mi is voltunk kint és valóban a szomszéd oldalán kb. 6 métert kellene csak 

ásni, és ezen a részen még fő sincs csak a fekete föld. Ez semmi más csak az emberi 

gonoszság. 

 

Beszélgetés 

 

László Tiborné: Több esetben volt olyan, hogy a Viziközmő felvállalta, ha nincs ott a csonk, 

kivitette, megcsináltatta. 

 

Tóth Ilkó Mihály: A Herczegéknél nem lehet másképp megoldani, az egész udvar le van 

betonozva, azt fel kellene verni, nagyon nagy kár lenne, sokba kerülne. 

 

László Tiborné: Megoldható lenne, azt beszéltük meg, hogyha a közhasznúsok kiássák az 

árkot és a Társulat az arra esı csövet kifizeti. Ez nem egyedüli eset, több helyen nem volt 

csonk a Társulat megoldotta, kifizette. 
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Oláh Klára: Voltam én is kint és megértem a Pista bácsit, de én a László Tibornéval értek 

egyet, meg kell nézni a lehetıségeket, és ha valóban a Viziközmő felvállalja a költséget, akkor 

erre felé kell menni. 

 

Szarvas Csaba: 6 méter helyett körbe kell ásni.  

 

László Tiborné: Hogyan mőködött a hozzájárulás? Telekhatáron belül 1 méterre, a többi a 

tulajdonos dolga. 

 

Szásziné Gyıri Éva: Muszáj nekünk ebbe beleavatkozni? 

 

Gergely László: Nincs hatáskörünk. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Megpróbálok beszélni a tulajdonossal, hogy belemenne egy olyan 

megoldásba, hogy az önkormányzat dolgozóival, vagy a Viziközmő dolgozóival 

megoldanánk. Ez egy 1 napos munka, eredeti állapotába vissza lenne állítva.  

Ez nem testületi hatáskör, sajnáljuk a Pista bácsit. 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta kérem a véleményüket. 

 

Bognár László:A Pénzügyi Bizottság egyetért a kérelmezıvel, de illetékesség hiányában 

dönteni nem tudtunk, hanem javaslatot tettünk a közös megegyezésre. 

 

 

Egyebek:  

Tájékoztató befektetésrıl 

 

Szarvas Csaba: Egy befektetı keresett meg, aki helyet keres egy projektjének, amivel több 10 

évre biztosítana 20-30 embernek munkahelyet és az önkormányzatnak bevételt. Maga a 

projekt az egy széria autók versenyére alkalmas versenyautó pálya megépítése, ami több ezer 

nézıt tudna fogadni, kiszolgáló egységekkel, 3 km-es aszfaltcsíkkal, lelátóval lenne ellátva. A 

befektetınek több 10 évre szerzıdése van a versenybizottságokkal.  
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Egy tájékozódási látogatáson már voltak és a 24 hektáros területünket mutattuk meg nekik a 

jegyzı asszony segítségével. Nagyon tetszett befektetıknek, gyönyörő kisvárosnak titulálták a 

falut. 

Készül egy látványterv, gazdasági felmérésekkel, ha ez meg lesz, akkor tudjuk a testület elé 

hozni, ezt egyelıre tájékoztatásnak szántam. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Peterson János képviselı kérte, hogy folytassunk tárgyalásokat a 

Tangazdasággal. A jogászunkkal és a jegyzı asszonnyal voltam a Tangazdaságban, az ı 

részükrıl nincs akadálya ennek a dolognak, de kérték, hogy szeretnének látni ebbıl valamit. 

Mi is szeretnénk látni egy pénzügyi, megvalósulási tervet, és azt hogy infrastrukturálisan 

évtizedekre felbontva a településnek mekkora bevételt hozhat. 

Azt kellene kiszámolni 

 

Peterson János: Aki benne van a motorsportban, az ismeri a Bódis nevet. Maga a sport neve a 

Bódis Sport, nagyon komoly csapat, Dubaiban a Porsche kupán indultak és harmadikok 

lettek. İk több milliárdot tesznek bele a versenybe, a Hungaroring után ez lenne 

Magyarországon a legkomolyabb versenypálya. Elıször csak 10 hektárt akartak, de mikor 

meglátták a 24 hektárt egyben, azt mondták az egész kellene, akkor még MotoCross pályát is 

építenének.  

Turáról már hívták a Bódisékat, hogy ık azonnal adnának helyet, de a befektetı Kartalt tartja 

elsı számú lehetıségnek. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Kartal közbiztonsága kiemelkedı, ez is nagyon fontos a befektetınek. Itt az 

emberek odafigyelnek egymásra, és ami nagyon fontos, hogy a polgárırség a rendırséggel 

együtt dolgozik.  

 

Bognár László: A 24 hektárt megvennék? 

 

Szarvas Csaba: Több csomagot is elénk tesznek. 

 

Balogh Zoltánné: A hasznosítással kapcsolatosan különbözı variációkat fognak kidolgozni, 

olyat is hogy megvásárolják, olyat is hogy az önkormányzat beviszi a földterületet, bérbe 

adjuk. 
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Bognár László: Társtulajdonosok lennénk? 

 

Balogh Zoltánné: Vagy társtulajdonosok, vagy bérbe adjuk. 

 

Szarvas Csaba: Elég komoly apparátussal jöttek, 5-en voltak. 

 

Balogh Zoltánné: Volt velük tervezı, a talajszerkezetet is vizsgálták azonnal, volt banki 

szakember, és a tulajdonos. 

 

Szarvas Csaba: Tetszett neki a lakosság korösszetétele. 

 

Peterson János: Ez egy úri sport Magyarországon. Ez egy 3 km-es aszfalt csík, ami 8-10 

méter széles, és a zajfalat is megépítik. 

 

Szarvas Csaba: A lelátót föld halommal úgy építik meg, hogy az eleve a falu felé legyen és az 

már zajzáró.  

Annyit kérdeznék, hogy a támogatást akkor élvezik, és hozhatják a terveket. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Igen. 

 

 

Lırincz Csaba kérelme 

 

Tóth Ilkó Mihály: A kérelmet megkapta a testület. Az iskola igazgatónak küldte a levelet, mert 

úgy gondolta, hogy oda tartozik. Az igazgatónı továbbküldte, mert ez Képviselı-testületi 

döntés és a Könyvtárhoz, Mővelıdési Házhoz tartozik.  

Kérdezem a vezetıt, hogy részükrıl van-e akadálya az istentiszteletnek? 

 

Laukó Ibolya: Nincs akadálya. Gondolom, hogy fizetni nem szeretnének. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Nem szeretnének, havi egy vasárnapról van szó. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze. 

 

SZAVAZÁS 



18 1

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Kartal Nagyközség Képviselı-testületének 

33/2012.(IX.20.) számú  

h a t á r o z a t a 

 

A Képviselı-testület 

engedélyezi, hogy Lırincz Csaba aszódi evangélikus lelkész a kartali evangélikus hívık 

részére havonta egy vasárnap délután istentiszteletet tartson az úgynevezett Mária Iskolában, 

térítésmentesen.  

 

 

Útaszfaltozás 

 

Tóth Ilkó Mihály: A nagy hıség miatt nem aszfaltoztunk, illetve az önkormányzatnál dolgozó 

közmunkások a hivatal udvari épületénél dolgoztak, hogy az esı elıtt tetı legyen rajta. Az 

épület értéke kb. 10 millió Ft, ami szerkezet kész állapotban van, kívül, belül vakolva. Az 

anyag költség 2,2 millió Ft volt a többit pedig a közmunkaprogramban valósítottuk meg. 

 

Visszatérve az aszfaltozáshoz, svéd aszfaltot hozatunk és ahol nagyon szükséges 

megcsináltatjuk a kátyúkat. Azt is megnézzük, hogy ha mart aszfaltot dolgoztatunk fel, 

mennyibe kerül, mert az tartósabb, mint a svéd aszfalt. 

 

Gergely László: Kb. 8 m3-re lenne szükségünk, hogy a templomtól Aszód felé a kátyúzást 

meg tudjuk csinálni. 

 

Peterson János: Tudom, hogy drága az aszfalt, de már többször szóltam, hogy kint a telep 

nagyon el van hanyagolva. Sokszor kérdezik tılem, hogy mikor lesz megcsinálva, én többször 

is felszólaltam ez ügyben. Ha nincs aszfalt betonozzunk, de oldjuk meg valahogyan. 

 

Gergely László: A kisközben volt ilyen megoldás, mert elfogyott az aszfalt. 

 

Szarvas Csaba: Az aggályom az, hogyha a 8 m3-t nem tudjuk bedolgozni, mert az idıjárás, 

vagy az ember hiány közbeszól. 
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Beszélgetés 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az utak nagy része 15 éves. 2010-ben megcsináltuk a kátyúzást a 

településen, 2011-ben is aszfaltoztunk. Sajnos a nagy autók a hátsó kerekükkel okozzák a 

kátyúkat. 

Keressük a megoldást és ki fogjuk javítani a kátyúkat. 

 

Beszélgetés 

 

Szarvas Csaba: A betonozáson érdemes-e gondolkozni? Mennyire tartós? Azért kérdezem, 

mert kedvezményesen tudnék betont intézni. 

 

Peterson János: Az M0-ás autópálya az beton. 

 

Tóth Ilkó Mihály: Az C30-as beton, az költségesebb. 

Megnézzük az árakat és valamilyen megoldást találunk a kátyúzásra. 

 

Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni képviselık és a vendégek részvételét és 

a testületi ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

  Tóth Ilkó Mihály  Balogh Zoltánné 

  polgármester  jegyzı 

 

 

  Rehorovszky Gáborné  Szarvas Csaba 

  jkv. hitelesítı  jkv. hitelesítı  


