
 

 

 

 

 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 

Polgármesterének 2021. január 21. napján hozott 

határozatainak előterjesztése/indokolása 

 

 

 

 

 

 

2021.01.19-én a képviselő-testület tagjaival skype konferencián előzetesen egyeztettem 
az alábbi határozati javaslatokról, melyeket egyhangúlag támogattak. 

 

Szőke László sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Előterjesztés/Indokolás 

1/2021.(I.21.) polgármesteri határozathoz 

 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2020-ban pályázatot nyújtott be az Interreg 

Szlovákia-Magyarország partnerséget építünk projekt keretében. A pályázat célja a 

határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések 

támogatásával, valamint olyan hosszútávú együttműködések kialakításával és 

fejlesztésével, ahol a szereplők a helyi projekteken keresztül szerzett támogatásokat a 

határ mind a két oldalán fel tudják használni.  

A nyertes pályázatunkhoz hiánypótlás érkezett arra vonatkozóan, hogy a benyújtott 

pályázat megvalósításához szükséges önerőt biztosítani szükséges, a költségvetés 15%-
ában, azaz 3825.27 Euro összegben.  

Az önrészt a 2021. évi költségvetésbe betervezzük, ehhez felkérem a tisztviselőket a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határozati javaslat 

 

Az Interreg SKHU Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben elnevezésű 

(SKHU/WETA/1901) Szlovákia-Magyarország határon átnyúló pályázaton Hegyeshalom 

Nagyközségi Önkormányzat 3825,27 Euro önrészt biztosít, melyet a 2021. évi 

költségvetés terhére betervez. 

 

Felelős: Szőke László polgármester   
Határidő: azonnal 

 

 

Előterjesztés/Indokolás 

2/2021. (I.21.) polgármesteri határozathoz 

 

A 2020. évi településfejlesztési koncepcióban szerepelt a Bercsényi utca közvilágításának 
megvalósítása, mivel az útszakasz egy részén ez nincs megoldva, így az nagyon sötét.  



A munkálatok meg lettek rendelve, tervezési szerződést az SFM-VILL Kft-vel köt az 

önkormányzat, a Hegyeshalom, Bercsényi utca 769 hrsz-ú terület mesterséges 

megvilágítására, míg a terület felmérését Horváth Dávid egyéni vállalkozó végezte.  

 

 

Határozati javaslat 

 

A Hegyeshalom, Bercsényi utca (769 hrsz.-ú terület) mesterséges megvilágításának 

megtervezését az SFM-VILL Kft.-től (9241 Jánossomorja, Dózsa György utca 3.; adószám: 

27916214-2-08) megrendeltem. A tervezési szerződést velük megkötöttem.  

A Bercsényi utca közvilágítás fejlesztéséhez szükséges földmérői munkálatok elvégzésére 

Horváth Dávid e.v. ( 9300 Csorna, Szent István tér 16 3/9; adószám: 69598643-1-28) 

bíztam meg. 

A tervezés fedezetét a 2021. évi költségvetés terhére biztosítom. 

 

Felelős: Szőke László polgármester 

dr Gáli Péter jegyző 

Határidő:15 nap 
 

 

Előterjesztés/Indokolás 

3/2021.(I.21.) polgármesteri határozathoz 

 

Az önkormányzatnak a Digitron 2000 Bt.-vel van szerződése a számítástechnikai 

eszközök karbantartására. A könyvelés során kiderült, hogy a bezenyei kirendeltség 

esetében a számlák kiállítása az önkormányzatra történik, nem pedig a közös hivatalra. A 

számlázas miatt, így a szerződés módosítása szükségessé vált, ami 2021. januárjában 
aláírásra is került. 

A karbantartási szerződés érvényességi ideje határozatlan, azonban a felek évente újra 
értékelhetik a szerződési feltételeket. 

 

Határozati javaslat 

A számítástechnikai eszközök karbantartási szerződését a hegyeshalmi és bezenyei 

kirendeltségekre a Digitron Bt.-vel megkötöttem. 

Fedezetét a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének terhére 

biztosítom. 

Felkérem a tisztségviselőket, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg. 

Felelős: Szőke László polgármester 



dr Gáli Péter jegyző 

Határidő:15 nap 

 

 

 

 

Előterjesztés/Indokolás 

4/2021.(I.21.) polgármesteri határozathoz 

 

Tárgy: Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület részére üzemanyag hozzájárulás 

Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a képviselő-testület és a 

polgármester felé. Az előző években az önkormányzat által a MOL üzemanyag kártyára 

elhelyezett összeggel fedezni tudták az üzemanyag kiadásuk jelentős részét. Kérik a 

képviselő-testületet és a polgármestert, hogy az idei évben is a járőrszolgálatok 

zavartalan elvégzéséhez 350.000 Ft összeggel támogassák őket, amit a MOL 

üzemanyagkártyájukra helyezzenek el.   

 

 

Határozati javaslat 

 
A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat bruttó 350.000 Ft üzemanyag támogatást 
biztosít a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület számára. A 350.000 Ft összegű támogatás az 
egyesület MOL üzemanyagkártyájára kerül feltöltésre. A fedezetet a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosítom.  
Felkérem a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg. 

 

Felelős: Szőke László polgármester 

 dr. Gáli Péter jegyző 

Határidő: 15 nap 

 

 

 

 

Előterjesztés/Indokolás 

5/2021.(I.21.) polgármesteri határozathoz 

 

Tárgy: Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagjainak beiskolázás támogatási kérelem 



 

Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a képviselő-testület és a 

polgármester felé. A polgárőrség tagjai közül 4 főt beiskoláztak a Személy-és Vagyonőri 

OKJ-s képzésre, amellyel rendészeti feladatokat is elláthatnak. A tanfolyam elvégzése 

Polgárőr szervezetek tagjainak féláron biztosított, ez 135.000 Ft/fő összeg. A négy fő 

tanfolyamának összköltsége 540.000 FT. Az egyesületnek Polgárőr Szövetségen keresztül 

300.000 Ft támogatást biztosítanak.  

Kérik a képviselő-testületet és a polgármestert, hogy a maradék 240.000 Ft összeget az 

egyesület tagjainak iskoláztatására biztosítani szíveskedjünk. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat bruttó 240.000 Ft beiskolázási támogatást 

biztosít a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület számára.  A fedezetet a 2021. évi költségvetés 

terhére biztosítom.  

Felkérem a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegyék meg.  

Felelős: Szőke László polgármester 

dr. Gáli Péter jegyző 

Határidő:15 nap 

 

 

 

Előterjesztés/Indokolás 

6/2021.(I.21.) polgármesteri határozat 

 

Tárgy: Iskolai körzet felülvizsgálata 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglaltak 

alapján 2020. január elsejét követően a területileg illetékes tankerületi központok 

feladatkörébe került az iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározása. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően 2020. október 31.-ig az illetékességi területén található 

valamennyi települési önkormányzat véleményét megkérte a jelenlegi, 2020/2021. 

tanévre vonatkozó beiskolázási körzetek felülvizsgálata érdekében. Ezt követően az 

egyetértési joggal rendelkező Győri Tankerületi Központtal egyeztetést kezdeményezett, 

s kérte az állásfoglalását a Hivatalhoz beérkezett önkormányzati módosító javaslatokról. 

A fenti előzményeket követően a Tankerületi Központ elkészítette a 2021/2022. tanévre 

vonatkozó felvételi körzetekről szóló döntéstervezetet, melyet véleményezés céljából a 

települési önkormányzatok részére megküldött. 



A tervezet a 2020/2021. tanévi felvételi körzetekről szóló döntésen alapul. Az 

önkormányzatnak a tervezettel kapcsolatos véleményét 2021. február 15-ig kell 

megküldeni a Győri Tankerületi Központnak. 

Az előterjesztés tárgyát képező véleményezés a Győri Tankerületi Központ 

fenntartásában lévő Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom (9222 Hegyeshalom, 

Rákóczi Ferenc utca 13., OM azonosító: 03647) érinti. az iskola beiskolázási körzete: 

„Hegyeshalom-Levél települések közigazgatási területe.” 

 

 

Határozati javaslat 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében kapott 

véleményezési jogkörében eljárva a Győri Tankerületi Központ fenntartásában lévő, 

Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom beiskolázási körzetével egyetértek. 

Felkérem a tisztségviselőket, hogy döntéséről a Győri Tankerületi Központ igazgatóját 

tájékoztassák. 

Felelős: Szőke László polgármester 

dr. Gáli Péter jegyző 

Határidő:15 nap 

 


