KÖZMEGHALLGATÁSI BESZÁMOLÓ
2020. december 17.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A hegyeshalmi önkormányzat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54§-a, és a képviselő testület SZMSZ-ének 57.§-a alapján előre
meghirdetett közmeghallgatást tart. Ugyanakkor megjelent a 484/2020. (XI.10.) Korm.
rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről. A rendelet egyértelműen kimondja „minden gyülekezés tilos”. Ennek
megfelelően az eddig megszokott formában a közmeghallgatás nem kerülhet
megtartásra.
Mindezektől függetlenül úgy gondolom, és úgy érzem, hogy Hegyeshalom lakossága
megérdemli, hogy tájékoztatva legyen a településen folyó dolgokról, az önkormányzat
és a képviselő testület által végzett munkáról.
2020 évnek a képviselő testület tele reményekkel vágott neki. A bizakodásnak minden
alapja megvolt. Az M1-M15 autópályák csomópontjában lévő logisztikai park
maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az ott megtelepedett cégek,
Horváth Rudolf, Duvenbeck, Fiege, SMR, 2019-ben zavartalanul dolgozhatott,
gyarapodhatott. Az adóbevételeink bizakodásra adtak alapot, képviselő-testületünk a
befolyt adókat olyan beruházásokra költötte, amelyek eredményeként útjainkat
leburkoltuk, járdákat építettünk, folyamatosan javítottuk intézményeink - Óvoda,
óvodakonyha, sportcsarnok, könyvtár, polgármesteri hivatal - állagát. Pályázati
önrészek biztosításával emeltük egyesületeink eszközállományát ezzel is segítve
önként vállalt feladataik ellátását.
De a pandémia közbe szólt. Át kellet terveznünk az egész évi terveinket.
2020. március 11-én a Kormány a 40/2020. (III.11.) számú rendeletével
veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd ugyanezen a napon a 41. számú rendeletében
meghatározta milyen intézkedéseket kell alkalmazni a veszélyhelyzet idején. Ennek
következményeként be kellett zárni az óvodát, bölcsödét, a sportcsarnokot, az idősek
napközi otthonát, a könyvtárat, hagyományos rendezvényeinket nem tarthattuk meg,
nem volt tojáskeresés, májusfa állítás, ballagás, elmaradt a falunap. A jogszabály arra
kötelezte az önkormányzatot, hogy az időseknek ellátását szervezze meg. Ezzel
egyidejűleg a szociális területen dolgozókat bevezényelték a mosonmagyaróvári idős
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ellátásba, a családsegítő szolgálatnak online munkavégzést rendeltek el. Itt maradtunk
magunk, illetve csak az orvosainkra, védőnőinkre és csak a helyben lévő családsegítő
szolgálatra számíthattunk. Hogy mégis ellássuk feladatainkat, bevontuk a bölcsődei, az
óvodai és a konyhai dolgozókat. De ezekre később visszatérek.
A rendelet hatályba lépésével a képviselő-testületi munkában is változás állt be:
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése
értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” A veszélyhelyzet
kihirdetésének következményeként a képviselő-testület minden jogszabály által
hatáskörébe utalt feladat a polgármesterre hárult. Nem lehetett bizottsági és képviselőtestületi ülést tartani.
Tehát messze nem úgy indult a 2020-as év, mint ahogy elterveztük.
Néhány szóban részletesebben:
- A jogszabályi környezet nem változott, az utolsó években látható, hogy a
kormányhivatal sok olyan feladatot átvett az önkormányzatoktól, amit régebben a
jegyző, a jegyzői hivatal feladata volt.
- Az Általános iskolával kapcsolatban: győri tankerülettel már másodszor
módosítottuk a vagyonkezelési szerződést, sokadszor pontosítva, hogy melyik területet
használja kizárólag az iskola és melyeket használunk közösen. Nagy változás történt a
nyáron, amikor is az intézményfenntartó központ felmondta az üzemeltetési szerződést
a községgazdálkodási Kft.-vel. December másodikán vezetőváltás történt a Győri
Tankerületi Központ élén, az új igazgató Dr. Nagy Adél.
- Építésügy vonatkozásában:

-

Állandó építésüggyel kapcsolatos feladatok a következők:
Szakhatósági nyilatkozatok kiadása, közreműködés az illetékességi területen, (26 db)
telekalakítási eljárások szakhatósági közreműködése, (14 db)
közterületfoglalási engedélyek kiadása, (3 db)
közterület felbontási engedélyek kiadása, azok ellenőrzése, ( 25 db )
közútkezelői nyilatkozatok, forgalomkorlátozások kiadása, (12 db)
az új rendezési tervek módosításával kapcsolatos ügyintézés, (5db)
adó-értékbizonyítványok elkészítése, ( 38 db )
településképi határozat (16db)
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-

egyéb nyilatkozat (18db)
a településen utak, járdák építésében való közreműködés,
képviselő-testületi döntések előkészítése,
az építésügyi előadó készségesen ad felvilágosítást az építkezni szándékozóknak a
rendezési terv előírásairól, valamint szakmai kérdésekről.
2019-2020-ban település rendezési terveinket több alaklommal módosítottuk. A
befektetői szándék által kezdeményezett módosításokat a képviselő-testület
megtárgyalta, mérlegelte. Döntéseiben azokat vagy változtatások nélkül befogadta
vagy javaslatot tett azok módosítására, kiegészítésére, abban az esteben ha úgy látta a
testület, településrendezési szerződést kötött. A saját hatáskörben megrendelt
módosítások csak csekély számban történtek. Csak néhány példa: lakóterület fejlesztés
a benzinkúttal szembeni területen, a Nagyréten, Nyárfás utcában; kereskedelmi
szolgáltató és ipari fejlesztések: Hegyeshalom-Levél települések közös fejlesztési terve
a 101-es út-M15-Bécs-Budapest vasútvonal közötti területre, a valamikori Eurovegas
területeire tervezett FAKT AG mezőgazdasági beruházás.
A legnagyobb volumenű rendezési terv módosítást a FAKT AG kezdeményezte,
melyet az állami főépítész nevében eljáró megyei kormányhivatal elutasított,
függetlenül attól, hogy a kiemelt projekt végrehajtásáért a Megyei Kormányhivatal
Vezetője a felelős. Jelenleg minden hegyeshalmi fejlesztést úgy tűnik, hogy a megyei
kormányhivatal megakadályoz.
Fontos feladata az önkormányzatnak a 2016. júniusában elfogadott településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglaltak megvalósítása. Ez a törvény
írja elő a Település Arculati Kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet
megalkotását 2017. december 31-i határidővel. Az arculati kézikönyv a település
sajátos arculattal rendelkező részeit különbözteti meg, tárja fel az egyes területeken
megjelenő építészeti jellegzetességeket, és ezek figyelembevételével határozza meg az
adott településrész arculatának fejlesztési irányát. Meghatározza továbbá a településen
védendő épületeket, jellegzetes karakterű utcaképeket, az új településrészek
kialakításakor figyelembe veendő kialakult, a településre jellemző hagyományokat.

Gazdálkodásunk
Önkormányzatunk idei költségvetése – az elmúlt évekhez hasonlóan – a biztonságos
működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a
likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a
betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú
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feladatellátásra törekedett. Az elemi költségvetés elkészítésekor megfogalmazott célok
elérése nem a megfelelő ütemben haladt, a COVID-19 miatt bekövetkezett
veszélyhelyzet hatására. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével,
az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális.
Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk. Az önkormányzat és
intézményei az óvatos és visszafogott gazdálkodásra álltak át, annak érdekében, hogy
a pénzügyi stabilitás hosszú távon biztosítva legyen. Ez a gyakorlatban egyes tervezett
tevékenységek halasztott, későbbi megvalósítását is jelentette, jelenti.
Az elmúlt időszakban a pályázati források kihasználásának köszönhetően nőtt az
önkormányzat vagyona.
Pályázati forrásaink: 2018.év Sportcsarnok 15.509.283.-Ft, 2019.év orvosi rendelő
28.768.409.-Ft, 2020.év bölcsőde 190.679.499.-Ft- óvoda épület 27.613.000.-Ft óvoda
tornaszoba 14.160.567.-Ft eszközök 839.426.-Ft. Hitel felvétel a kultúrház
vonatkozásában 94.996.560.-Ft.
2020. év eredeti bevételi és kiadási előirányzata önkormányzati szinten
1.186.054.849.-Ft intézményfinanszírozás 293.110.377.- Ft összegben került
elfogadásra.
Bevételeink:
2020. szeptember 30.-án az önkormányzat bevételeinek teljesítése 1.234.259.880 .-Ft,
kiadásainak teljesítése 820.077.671.-Ft összegben valósult meg. Tartalék összege
szeptember 30.-án 82.630.871.-Ft, bankszámláink egyenlege: 427.492.147.-Ft,
értékpapírban 260.000.000.-Ft-unk van.
Az önkormányzat legnagyobb bevételeit a helyi adók teszik ki, amelynek teljesítése
434.635.390.- Ft volt 2020.09.30.-ai állapotnak megfelelően.
Kiadásaink:
2020.szeptember 30.-ai fordulónappal
temető fenntartásra
utak karbantartására, javítására
zöldterület kezelése
községgazdálkodási feladatok ellátása
hulladékkezelés és gazdálkodásra
közvilágításra
iskola üzemeltetésre
háziorvos
fogorvos
védőnői szolgálat
tornacsarnok
Idősek nappali ellátása

2.862.253.-Ft
14.202.895.-Ft
7.164.291.-Ft
38.454.210.-Ft
7.935.769.-Ft
12.087.412.-Ft
2.513.585.-Ft
1.754.285.-Ft
11.140.386.-Ft
12.579.810.-Ft
9.303.151.-Ft
4.099.837.-Ft
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közfoglalkoztatásra
fertőző megbetegedések megelőzése

1.494.034.-Ft
648.891.-Ft

Egyéb fő kiadások:
Közvetlen szociális kiadásokra 6.544.105.-Ft, civil szervezetek támogatására
9.415.252.-Ft került kifizetésre.
Helyi adók, bevételeink
A helyi adó bevételek 403 millió forint tervezett összeggel kerültek be a 2020. évi
költségvetésbe. A gépjárműadó 40%-os helyben maradó része pedig 8 millió forinttal
növelte a helyben maradó adóbevételek nagyságát. (Mindösszesen 411 millió forint).
A betervezett bevételeket a koronavírus miatti kényszerintézkedések átalakították az
eredeti költségvetésünkben. Az adóbevételeink közül a gépjárműadó bevétel 40%-a
visszamenőlegesen 2020. január 1. napjától kezdődően nem illeti meg az
önkormányzatokat, a központi költségvetés javára kell utalni a teljes összeget. A
kormány döntése értelmében 2020. április 26-tól 2020.december 31-éig a
vendégéjszakák után idegenforgalmi adót az adóalanynak nem kell megfizetnie, az adó
beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de a be nem
szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. A beérkező bevallások adatai
alapján negyedévente, július, október és 2021. január 20. napjáig kell igényelnie
önkormányzatunknak a központi költségvetéstől az illetékességi területükön bevallott,
de meg nem fizetett adó összegét.
Április 26-ig az önkormányzat számlájára befolyt idegenforgalmi adó összege:
7.355.200.-Ft. A II. negyedévről (április 27-től június 30-ig) 787.200.-Ft-ot
igényeltünk vissza, a III. negyedévről 3.956.800.-Ft.
Csak egy érdekesség a telekadóval kapcsolatban. A 2014. évben történt törvényi
változás miatt a belterületen fekvő 1 ha alatti földterületek, melyek teljes területe
tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, - és ennek tényét az illetékes
mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja- akkor abban az évben
mentesíteni kell a telekadó fizetési kötelezettség alól. Ez 2019. évben 1 összefüggő
nagy területünket érintett és 8.343.950.-Ft bevétel kiesést okozott az
önkormányzatunknak. Ugyan erre a területre idén is vissza kell utalnunk 8.112.925.Ft-ot.
A Logisztikai Parkban megépült raktárak szerencsére jelenleg telt házzal „működnek”,
nagy összegekkel hozzájárulva az önkormányzat által kötelező, illetve vállalt feladatai
kiadásainak finanszírozásához. Bízunk abban, hogy a koronavírus nem vetette olyan
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mértékben vissza tevékenységüket, hogy az jelentős kihatással legyen az iparűzési
adóra.
Csak tájékoztató jelleggel: a gépjárműadó III. negyedév végéig beszedett összege:
27.675.598.-Ft-tal növelte az ország költségvetéseinek bevételi oldalát.
Hegyeshalomban 1412 db gépjárműadó alany van, mely az előző évihez képest 5 %-os
növekedést jelent –ez a tendencia már évek óta megfigyelhető.
Általánosságban elmondható, hogy évről-évre növekszik az adózók száma minden
adónem tekintetében.
Adózóink összetétele adónemenként
Adónem

Adózók száma (fő)

Építményadó

221

Telekadó

132

Magánszemélyek kommunális adója

1239

beszedett idegenforgalmi adó

17

helyi iparűzési adó

381

gépjárműadó

1412

Az adóhatósági tevékenység egyik fontos ága a behajtás. A behajtás beépült a
mindennapi adóval kapcsolatos feladatok közé és egyelőre még nem kell önálló
végrehajtó tevékenységre kijelölni munkatársat.
A behajtott összegek alakulása adónemenként:

Adónem
Iparűzési adó

Összeg
8.831.866.-Ft

Késedelmi pótlék

199.778.-Ft

Építményadó:

888.620.-Ft
6

Telekadó:
Kommunális adó
Összesen:

10.500.233.-Ft
177.000.-Ft
20.597.497.-Ft

Alkalmat megragadva és apellálva a képviselők lakossággal való folyamatos
kapcsolattartására és információ cseréjére, ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy az adózókat bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési) adatszolgáltatási
kötelezettség terheli amennyiben tulajdoni és használati viszonyaiban változás
következik be (pl.: ingatlantulajdont szerez, használati jog jogosultjává válik, vagy
ilyen adótárgytól megválik). Az erre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása
mulasztási bírság kivetésére ad alapot az adóhatóságnak.

Összességében elmondható és általános tényként megállapítható, hogy az adófizetésre
kötelezettek körében az ország gazdasági helyzetében tapasztalható változások
tükröződnek. Az a tény, hogy a megélhetés fokozatosan nehezül, kihat az adófizetők
fizetési moráljára, illetőleg képességére is. Ez elsősorban az iparűzési adó tekintetében
jelent nagy problémát mert az egyes vállalkozások fizetésképtelensége kihat más
vállalkozások likviditására is, ami késedelmes adófizetés (nem fizetés) veszélyét
vetítheti előre. Ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy az adóalanyok nagyobb
része mindezek ellenére rendben és határidőben teljesít és a szükséges mértékben
együttműködik az adóhatósággal. Természetesen negatív tapasztalatokat is
érzékeltünk, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül és a jövőben is az adóhatóság
elsődleges feladataként fogja kezelni azt, hogy az adóelkerülést a lehetőségeihez
mérten visszaszorítsa, csökkentse. Az adóhatóság munkáját 2016. január elseje óta
Földkönyv program segíti, amely adott év január elsejei állapotának megfelelően
tartalmazza a földhivatali adatokat.
Hivatali és képviselő-testületi munka
Képviselő-testületi üléssel kapcsolatos statisztikai adatok:
Tervezett ülés: 4 db
Rendkívüli ülés: 10 db
Zárt ülés: 1 db
Együttes ülés: 1 db
Ülések száma összesen: 16 db
Határozatok száma: 163 önkormányzati határozat és 39 db polgármesteri határozat
Napirend: 85
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Egyéb döntést igénylő ügyek: 46
Rendelet száma: 11
Rendelet módosítások száma: 8
A rendkívüli képviselő-testületi ülések összehívása abból fakadt, hogy a különféle
pályázatainkhoz kapcsolódóan döntéseket kellett hozni, melyekkel az idő rövidsége
miatt nem várhattunk a rendes testületi ülés időpontjáig.
Az iktatott ügyiratok a Hegyeshalmi Hivatalban 2020.:
Főszámra
Alszámra
Összes ügyirat
3116
6977
Adóügyi ügyirat
2350
4200
Szociális ügyirat
151
112
Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti ügyirat
277
1187
Önkormányzati általános igazgatási ügyirat
115
578
Születések száma:
33 fő ebből
apai elismerővel született 8 fő
Házasságkötések helyben:
40 fő
Halálesetek:
42 fő
Hegyeshalom lakossága 2020. október 1-én
3866 fő
2020 január 1-től bejelentkezők száma: 287 fő
Tisztelt Közmeghallgatás!
2013. február 1-jétől közös önkormányzati hivatal jött létre Levél, Hegyeshalom, és
Bezenye községek közt, Hegyeshalom székhellyel. A 2019-es önkormányzati
választások után megkerestük Levél és Bezenye települések képviselő-testületeit, hogy
nyilatkozzanak arra nézve, hogy továbbra is a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati
Hivatalon belül képzelik-e el a hivatali munkáik intézését vagy más településhez
csatlakozva, vagy Levél esetében önállóan. A képviselő-testületek válaszát
megkaptuk, Bezenye esetében egyhangúlag támogatták a maradást míg Levél település
egy ellenszavazattal döntött a bennmaradásról. A települések 2020.02.12.-ei közös
testületi ülésükön elfogadták az együttműködési megállapodást és a közös hivatal
SZMSZ-ét, Hegyeshalom képviselő-testülete pedig 2020.03.05-én a közös hivatal
költségvetését. A közös hivatal létszáma 20 fő, a munkáltatói jogokat a jegyző az adott
hivatal polgármesterével egyetértésben gyakorolja.

Szociális munka területe
Szociális támogatások
Szociális feladatainak ellátása érdekében az önkormányzat a települési támogatásokról
helyi rendeletet alkot. A rendelet meghatározza milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt.
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Ezen támogatás jellemzően önkormányzat saját bevételéből kerülnek finanszírozásra.
Támogatásaink:
-kamatmentes kölcsön
2020. évben egy család kérvényezte
-krízis támogatás:
2020. évben 12 család kérvényezte, 800.000.-Ft összegű támogatás került
megállapításra
-gyógyszertámogatás:
10 fő részesül havonta 60.000,-Ft összegben
-téli tüzelő támogatás
65 fő részesült 1.100.000,-Ft összegben
- rendkívüli támogatás/temetési támogatás 16 haláleset kapcsán 320.000 Ft összegű
támogatás került kifizetésre
-iskolakezdési támogatás
24 fő tanuló 285.000,-Ft összegű támogatás
-gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményben 7 család részesül
Szociális célú tüzelőanyag támogatás: Belügyminisztériumi pályázat keretében
településünk ez évben 368 q barnakőszén elosztására vált jogosulttá
Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanuló hegyeshalmi fiatalok támogatása jelenleg
2019/2020 időszakra 23 fő, a 2020/2021 időszakra 19 fő élt a pályázati lehetőséggel
Idősek támogatása
Idősek napjának méltó megünneplésére, továbbá karácsonyra a 75 éven felüliek
egyszeri támogatására került sor.
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül a
Térségi Társulás útján a következő szolgáltatásokat biztosítja:
Szociális alapszolgáltatások
-Étkeztetés
31 fő
-Házi segítségnyújtás
6 fő
-Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 14fő
-Fejlesztő foglalkoztatás
-Nappali ellátás közül rendelkezésre áll:
- Idősek Klubjai
- Fogyatékossággal Élők Nappali Intézményei
- Hajléktalanok Nappali Melegedője
Szakosított ellátások esetében rendelkezésre áll:
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Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
- Idősek Gondozóháza
- Hajléktalanok Átmeneti Szállása
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
- „Aranykor” Idősek Otthona
- Idősek Otthona
Egészségügy/szociálpolitika/Gyermekjóléti szolgálat
Hegyeshalom lakosai létszámának alakulása:
2017-ben 3.602 fő
2018-ban 3.622 fő
2019-ben 3.660 fő
A 2019. január 1-jei létszámból:
0-2 éves
3-5 év
6-13
14-17
18-54
55-59
60-69
70-79
80-X
0-17+60-X
20-30
0-17
18-59
60-X
külterületi lakos

104 fő
119 fő
263 fő
132 fő
1.927 fő
217 fő
532 fő
241 fő
125 fő
1.516 fő
468 fő
618 fő
2.144 fő
898 fő
357 fő

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Ennek
megfelelően Hegyeshalomban az ellátás a következőképpen tagozódik:
Felnőtt beteg ellátás:
I. körzet: Dr Cseh Sándor
II. körzet: Dr Sándor Andrea
Gyermekorvos: Dr Smodics Katalin
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Védőnői szolgálat:
I.körzet: Samu Józsefné
II. körzet: Babik Enikő
Fogorvos: Dr Tóth Attila (Hegyeshalom-Levél körzettel)
Munka orvosi ellátás: Dr Cseh Sándor
Kistérségi társulás keretében ellátott szociális feladataink:
Gyermekjóléti szolgálat: Kissné Somogyi Hajnalka
Idősek nappali ellátása: jelenleg szünetel
Szociális gondozó: Kacsiz Eszter
Nem hiszem, hogy tévedek, amikor azt mondom, hogy a hegyeshalmi lakosok
egészségéért dolgozók lelkiismeretesen, tudásuk legjavát adva gyógyítanak, ápolnak,
gondoznak bennünket. Munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánok.
Azért, hogy feladataikat a lehető legmagasabb szinten eltudják végezni
önkormányzatunk a feladat ellátás körülményeinek javításával járul hozzá.
• felújítottuk a védőnői szolgálat épület részében a rendelőt, a várótermet, a
mellékhelységeket, a védőnői irodát, új öltöztető asztalokat és padokat
vásároltunk, valamint nyílászárókat cseréltünk,
• Felújításainkat tovább folytatjuk a babakocsi tárolóval, az épületegyüttes
fűtésének korszerűsítésével, a külső szigeteléssel járda és parkoló építéssel.
Önkormányzatunk rendszeresen pályázik téli tüzelőanyag támogatásra, melyet szén
formájában kívánunk elnyerni. A szociális tüzelőanyagot házhoz visszük és ott adjuk
át a kérelmezőknek, rászorultaknak. 2020-ban 368 mázsa barnakőszénre nyertünk
támogatást, aminek felosztása december első felében történik( az önrésze 233.680-Ft).
Szintén rendszeresen csatlakozunk a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, így a
felsőoktatási képzésben részesülők közül 2019/2020. tanév II. félévében és 2020/2021.
I. félévében 20-25 fő kap havi 4.000 Ft támogatást, 2020/2021. tanév II. félévében és
2021/2022. I. félévében pedig 18 fő fog havi 5.000- Ft-ot kapni, melyet a pályázat
egészít ki ugyan ezzel az összeggel.
A gyermekorvos javaslatára támogattuk a fiatalok védőoltását.
A 75 év feletti lakosainkat karácsony előtt ajándékutalvánnyal ajándékozzuk meg,
ezzel is csökkenteni szeretnénk anyagi terheiket. Örömömre szolgál, hogy tovább
tudtunk emelni 2020-ban a támogatás összegén, ami így 7.000Ft/fő.
Család és Gyermekjóléti Szolgálati feladatot Kissné Somogyi Hajnalka
lelkiismeretesen végzi, így településünkön a szociális jelzőrendszer kiemelkedően jól
működik.
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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet kihirdetésekor
intézkedési terv összeállítása történt, valamint helyi bizottság létrehozása, ami a
polgármester irányítása és útmutatása alapján működött a településen élő
veszélyeztetett korcsoportok egészségének megóvása érdekében.
A 70 éven felüliek -településünkön 418 főt jelentett-, valamint a kiemelten
gondoskodást igénylők a fokozott fiziológiai hátrányokkal élő speciális
szükségletekkel bírók részére vásárlás, gyógyszer kiváltása, ügyintézés történt a 220.03.16. - 2020.06.18.- veszélyhelyzet feloldásáig.
Hegyeshalom Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet ideje alatt települési
támogatás tekintetében hozott döntései az alábbiak:
• 19 települési támogatás 340.000,-Ft összegben
• 4 krízis támogatás
205.000,-Ft összegben
• 2 esetben köztemetésre került sor, ami 360.000,-Ft-ot tett ki.
Közfoglalkoztatás
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozók évek óta
nagy segítséget jelentenek (pályázat alapján egész évben 2 fő közfoglalkoztatására volt
lehetősége), ebben programban dolgozók elsősorban parkgondozással, közterületek
tisztántartásával, rendezetté tételével foglalkoznak.
Bölcsőde
2020. augusztusában 13 fővel zárta a nevelési évet. Közülük 10 bölcsődés gyermek
került át az óvodába, hárman maradtak bölcsődei ellátásban. Ketten közülük még
decemberig átkerülhetnek az óvodába, ha sikerül náluk a szobatisztaságot
biztonságosan elérni.
Igaz az idei év várólistáján is több kisgyermek volt feliratkozva, mint a férőhelyük, de
július-augusztus folyamán a szülők különböző indokokkal visszamondták azokat (pl:
elköltöztek, kistestvér születik, nem veszik vissza a munkahelyre…). Így az idei
nevelési év szeptemberében 9 kisgyermekkel indult. Októberben csatlakozott
hozzájuk még egy kislány, november végére telítődik föl a csoport a 12 fős
engedélyezett létszámra.
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A csoportösszetétel nem szerint 7 fiú és 5 lány. A legidősebb bölcsődés szeptemberben
töltötte a 3.életévét, a legfiatalabb 17 hónapos. Ha decemberig sikerül a fent említett 2
kisgyermeknek átkerülni az óvodai nevelésbe, 2 férőhelyet tudunk biztosítani
januártól, ha igény lesz rá.
Konyha
A 2020-as év rendjét a konyhán is az új koronavírus határozta meg. Az iskola, majd az
óvoda és a bölcsőde bezárása miatt az étkezői létszám jelentősen lecsökkent. A
járványügyi veszélyhelyzet alatt minden bölcsődés, óvodás és iskolásgyermek sőt
másutt tanuló, de helyben lakó középiskolás számára is lehetőség nyílt az ételek
éthordóban való elvitelére, amivel többen éltek is. A dolgozók az augusztusban
esedékes éves nagytakarítást tavasszal végezték el, majd naponta végeztek nagyon
alapos fertőtlenítést. Az óvoda és a bölcsőde május végi nyitásával az étkezői létszám
azonnal megugrott és augusztus végéig sokkal többen igényeltek étkezést, mint az
eddigi nyarakon.
Jelenleg a konyha teljes kapacitással működik, egyelőre egyáltalán nem látszik a
vírus hatása. A bölcsődés étkezők létszáma 8-11 fő, az óvodásoké 95-105 fő és az
iskolásoké 85-95 fő. A vendégek és az alkalmazottak száma 4-15 fő között
ingadozik. Az ételek főzése és kiosztása is a járványügyi szabályok teljes
betartásával történik.
A költségvetésben szereplő beszerzések és munkálatok részben megvalósultak
(zárható öltözőszekrények, sötétítőfólia a raktárablakokon, éjszakai áram kiépítése az
öltözőben, a dolgozók élelmiszereinek tárolására szolgáló hűtőszekrény NÉBIH által
előírt áthelyezése miatt) még néhány beszerzés van hátra, pl.:szárítógép, ami azért
szükséges mert sem a NÉBIH, sem a katasztrófavédelem nem engedélyezi a textíliák
folyosón, ruhaszárító állványon szárítását.
A felvehető maximális létszáma óvoda:
bölcsőde:
Az óvodai csoportok száma:

125 fő+/ 20%/
12 fő
5

Az intézmény napi nyitvatartási ideje a
2020/2021-es nevelési évben:

10,5 óra

Óvodai csoportok száma összesen, gyereklétszám,/ várhatóan/ SNI-s gyermek
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Csoport neve

Gyermeklétszám Gyermeklétszám
okt.1.
máj.31.

1

Misi Mókus / vegyes/

27

29

2

Süni / vegyes/

25

25

3

Bambi / vegyes/

25

26

4

Vackor/ vegyes/

24

26

5

Cinege/ vegyes/

23

25

Összesen:

124

131

SNI
BTM

2

1.2 Humánerőforrás (személyi feltételrendszer)

Az intézmény vezetője, képviselője:
Az intézmény telefonszáma:
E-mail elérhetősége:

Magyarné Gaál Judit
06-96/220-589
ovoda@hegyeshalom.hu
hegyeshalmiovoda@freemail.hu

Óvodapedagógus álláshelyek száma
2020/2021-ben:
Nevelőmunkát segítő álláshelyek száma:
ebből

11

7

dajka:

5

pedagógiai asszisztens:

1

óvodatitkár:

1
14

egyéb technikai

1

óvodában:
Konyhai álláshelyek száma:

8

ebből
gazdasági,

élelmezésvezető,

2

szakácsnő:

1

konyhai kisegítő:

5

Bölcsődei álláshelyek száma:
ebből kisgyermek nevelő:
bölcsődei dajka

3
2
1

Hagyományink, kulturális értékeink
Köztéri szobraink
A József Attila szobor, az I-II. világháború és a kitelepítettek emlékműve, a II.
világháború zsidó áldozatainak emlékműve, a kommunizmus áldozatainak
emlékműve, a német önkormányzat által állított kitelepítettek emlékműve, és a
megújított és ebben az évben átadott I- II. világháborúban elhunytak nevét tartalmazó
emlékmű. Német István és Kassai Katalin emlékműve.
Örömmel említhetjük meg, hogy rongálásból fakadó sérülés rajtuk az utóbbi években
nem volt. Az eseményeket megörökítő emlékműveinknél és köztéri szobrainknál
rendszeresen megemlékezést tartunk.
Hagyományos rendezvényeink
Minden év februárjában megrendezésre kerül immár hagyományosan az általános
iskola szervezésében a téltemetés és kiszebáb égetés, ugyancsak február hónapban a
német önkormányzat által a maskara délután. De a koronavírus járvány miatt már
elmaradt a Húsvéti tojáskeresés, a község május fájának felállítása, az Erkel Ferenc
Vegyeskar által kórustalálkozó és hangverseny, valamint a német önkormányzat által
rendezett kórustalálkozó. Júliusban borfesztivállal egybekötött Falu Nap.
Augusztus hónapban ugyan még megrendezésre került a búcsú, de a német
önkormányzat dió-alma fesztiválja és a Márton napi lampionos felvonulás
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megrendezése elmaradt, ugyanakkor a német önkormányzat és önkéntes segítői által
készített, újragondolt szalmabábok kihelyezése megtörtént. A bábok lakályosabbá,
bájosabbá varázsolják közterületeinket. Kiemelkedő rendezvény sorozat az Adventi
gyertyagyújtás, ennek ünnepségei sajnos idén elmaradtak, illetve maradnak,
úgyszintén a szilveszteri rendezvényünk, melyen szinte az összes civil szervezet, a
német önkormányzat, a kulturális egyesület és annak összes klubja részt vesz. Vallási
tartalmú hagyományos rendezvényünk az augusztusban megtartandó Lelki Nap.
Elismerések
2020 évben Emléklap elismerésben részesült Andrássy Lívia a pandémia
megjelenésekor végzett aktív cselekvő és szervező munkájáért.
Közrend
Hegyeshalom és a környező települések Levél, Bezenye közrendjéért a Hegyeshalmi
Rendőrőrs állománya felel. Az állomány létszáma 7 fő, akik a
szolgálatvezénylésüknek megfelelően látják el szolgálatukat. Ezen túlmenően végzik a
megfelelő hatáskörökig a településen elkövetett bűncselekmények felderítését.
Összességében Hegyeshalom közbiztonsága jóra értékelhető, annak ellenére, hogy a
határátkelőhely közigazgatási és közbiztonság szempontjából önkormányzatunkhoz
tartozik és emiatt az elkövetett cselekmények számszerűleg magasabbak az átlagnál,
igaz ezek közül a hegyeshalmi lakosok sérelmére elkövetett cselekmények aránya
alacsony. Az egész évre rányomta a bélyegét a koronavírus mely jelentősen
befolyásolta a rendőrőrs tevékenységét. Megnőttek az ellenőrzési feladatok pl.belépőkilépő vonatok ellenőrzése. A rendőri létszám más szolgálati feladat ellátására való
elvezénylése stb.
A közrend és a közbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatóból nem maradhat ki Polgárőr
Egyesületünk beszámolója melyet idézek.
„A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület az idei évben is, mint azt az elmúlt évekhez
hasonlóan, maximálisan részt vett a település életében. Egyesületünk taglétszáma 39
fő.
2020. év elején a kialakult COVID helyzetben helyt állt a hegyeshalmi polgárőrség.
A rendkívüli jogrendben, tagjaink napi szinten adtak járőr és egyéb szolgálatokat, ide
tartozik az idősek ellátására irányuló feladatok, karanténszabályok betartásának
ellenőrzése, továbbá a hegyeshalmi kezdeményezésű maszkok varrásának logisztikai
kivitelezése és egyéb közérdekű tevékenységekben is ki vettük részünket.
A település lakossága az idei évben szeptember végéig 102 alkalommal kért segítséget
a polgárőrségtől, amelyből számos COVID helyzettel összefüggő segítségnyújtás és
információkérés is volt.
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Június hónapban egy zártkörű rendezvény során egyesületünk képviseletében, és
Szőke László polgármester úrral közösen vehettük át, a Belügyminisztérium és az
OPSZ legmagasabb polgárőr elismerését a „Polgárőr Község” címet.
Augusztus hónapban nyílt napot szerveztünk, amelyen minden érdeklődő betekintést
nyerhetett a polgárőrség munkájába.
Ezen a napon kerékpár-regisztrációt tartottunk, ahol 32 új kerékpárt regisztráltunk, így
az
általunk
regisztrált
kerékpárok
száma
1245
db
növekedett.
A regisztrált kerékpárok bekerültek az önkormányzat által támogatott ORKE
(Országos Kerékpárnyilvántartó Rendszer) rendszerbe, amelyben országos szinten
17’485 db kerékpárt töltöttek fel.
A rendszert 2010. évben az egyesületünk fejlesztette ki, alkalmazta először az
országban.
Azóta a rendőrségnél kifejlesztett BIKE SAFE rendszerrel kompatibilis adatbázisában
is feltöltésre kerülnek a regisztrált kerékpárok.
Szeptember elejétől egy öthetes oktatássorozatot szerveztünk és bonyolítottunk le a
helyi Lőrincze Lajos Általános Iskola felsős diákjai számára, ahol tájékoztatást
kaphattak a polgárőr szervezet működéséről, a település térfigyelő rendszerének
központjáról.
Szakértők segítségével oktatást kaptak az alapvető életmentési ténykedésről.
Közlekedésbiztonsági előadást láthattak, amelyen aktívan részt is vehettek.
Drogmegelőzési és ismereti oktatás alkalmával sajátíthatták el a kábítószerek
veszélyeinek felismerését.
Záráskép, mind a 18 résztvevő diák oklevelet és ajándékot kapott jutalmul.
Szeptember elsejétől kezdődően, minden munkanapon jelenlétes szolgálatot adunk a
hegyeshalmi óvodában, ellenőrzési és a szabályok betartatása céljából.
Előzetes tervek szerint a szolgálati formát, október hónap végéig fenn kívánjuk tartani.
Szoros és informatív kapcsolatban vagyunk a helyi rendőrséggel, a szolgálatok
szervezése során figyelemmel kísérjük a beosztott rendőri, illetve polgárőrök létszámát
is.
Minden önkormányzati és a település megmozgató rendezvény, ünnepségek
alkalmával jelen vagyunk a település életében.
2021. évben előtérbe szeretnénk helyezni az ifjúság védelmet, és szervezeten belül
meg kívánjuk alakítani az Ifjúsági polgárőrséget.
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Eleget téve az Országos Polgárőr Szövetség ajánlásának, de a helyi sajátosságokat
figyelembevéve, együttműködve az önkormányzattal és a rendőrséggel kívánjuk
folytatni a közbiztonságot elősegítő polgárőr tevékenységünket.
Ez úton nyilvánosan szeretnék köszönetet mondani minden szabadidejét feláldozó
tagunknak, hogy munkájukkal lehetővé tették egyesületünk kimagasló eredményeit
országos
szinten
is
elismerésre
méltathassák.
De ami a legfontosabb, hogy azokért a célokért, amelyekért az egyesületünk 2007.
évben megalakult, Hegyeshalom lakossága is azonosulni tudott.”
VIII. Terveink
-

tovább folytatni az utcák aszfaltozását a járdák felújítását
parkosítás közterületek fásítása
kultúrház építésének a befejezése
bölcsőde megépítése
munkahelyteremtő vállalkozások letelepedésének elősegítése
Megköszönöm figyelmüket és várom a beszámolómmal kapcsolatos kérdéseiket.

Hegyeshalom, 2020. december 17.

Szőke László
polgármester
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