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H/119-6 /2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
március 7-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
Jelen vannak: Szőke László polgármester 

   dr. Szegedi János alpolgármester  
                              Belya Attila  képviselő 

   Kauschitz János képviselő   
                              Mészáros Tibor képviselő    
                              Tóth Gyula képviselő  
 
Hivatalból jelen vannak: 

dr. Gáli Péter jegyző 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  Elmondja, hogy Fekete Tamás 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mészáros Tibor képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Mészáros Tibor képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt kéri fel. 
 
Ezután a polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, javasolja, 
továbbá, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretén belül tárgyalja meg a testület a 
következőket: 
2. 2. A  szociális igazgatás és szociális ellátások, valamint a  gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, valamint nyersanyagnormák meghatározásáról való döntés 
Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 
2.3. Beruházási hitel felvételében döntés  
2.4. Rendezési terv módosításához tervezési ajánlat megtárgyalása 
2.5. A községi könyvtár önálló honlapjának elkészítésére érkezett árajánlat elfogadása 
 
Megkérdezi a képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé 
felveendő és megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el az általa javasolt kiegészítéseket. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
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 37/2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
„Egyebek” napirendi pont keretében az alábbi napirendeket is megtárgyalja:  
 2. 2. A  szociális igazgatás és szociális ellátások, valamint a  gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, valamint nyersanyagnormák meghatározásáról való döntés 
Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 
2.3. Beruházási hitel felvételében döntés  
2.4. Rendezési terv módosításához tervezési ajánlat megtárgyalása 
2.5. A községi könyvtár önálló honlapjának elkészítésére érkezett árajánlat elfogadása 
 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezután a polgármester ismerteti a rendkívüli nyilvános ülés végleges tárgysorozatának 
napirendi pontjait.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  
 
38 /2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 7-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
 1. 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
2. 2. A  szociális igazgatás és szociális ellátások, valamint a  gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, valamint nyersanyagnormák meghatározásáról való döntés 
Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 
2.3. Beruházási hitel felvételében döntés  

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
2.4. Rendezési terv módosításához tervezési ajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester  
2.5. A községi könyvtár önálló honlapjának elkészítésére érkezett árajánlat elfogadása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása 
( 1. -2. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést, a 
rendelet-tervezetét és a rendelet mellékleteit a képviselők kézhez kapták ismerik annak 
tartalmát. Elmondja, hogy a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság, továbbá a képviselő-
testület elé már benyújtásra került a jegyző által előkészített, és a polgármester által 
beterjesztett költségvetési tervezet két alkalommal is.  
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Ekkor még végleges elfogadásra, jogszabályalkotásra nem volt minden tekintetben 
alkalmas a tervezet, mivel bizonyos felhalmozási kiadási tételek beállításához 
árajánlatok beérkezésére vártunk, melyek azóta rendelkezésre állnak. 
 Ezek után részletesen ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. (előterjesztés csatolva, 1. 
melléklet)  
Elmondja azt is, hogy a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottsági is tárgyalta a napirendet. 
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
állásfoglalását.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk az elkészült költségvetést,  
egyhangúlag elfogadásra, illetve megalkotásra  javasolja a képviselő-testületnek a 
rendelet –tervezet szerint.  Elmondja azt is, hogy a rendelet tervezetben a polgármester 
átruházott hatáskörében 5.000.000.- Ft erejéig jogosult kifizetést engedélyezni, 
kötelezettséget vállalni, illetve előirányzat módosításról vagy átcsoportosításról dönteni, 
a korábbi 1.000.000. Ft helyett. Mindez csak azt a célt szolgálja alapvetően, hogy a 
testületi kollektív döntés meghozatalának akadálya esetén ne ütközzön nehézségbe a 
gyors döntéshozatali helyzetekben szükségszerű és megalapozott tárgyalások 
kimenetele. Mindennek kontrollja az, hogy az előirányzat módosítási hatáskör 
gyakorlása esetén a legközelebbi testületi ülésen a történtekről írásban kell a 
polgármesternek beszámolnia.   
 
Szőke László polgármester a továbbiakban elmondja, hogy az Áht. 29/A. §-ában 
foglaltaknak megfelelően, a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45.§ (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkezetető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban Korm. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, 
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. Majd   700 000 000.- Ft hitelfelvétel kapcsán a határozati javaslat szerint 
ismerteti a bevételeket, továbbá a tőkefizetési és kamatfizetési kötelezettségeket.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az erről szóló határozat meghozatalát,                          
továbbá, a  2019. évi költségvetési rendeletet  1.790.666.762.- Ft bevételi és  
1.790.666.762.- Ft kiadási főösszeggel megalkotni, a rendelet-tervezetnek megfelelően, 
elfogadni.  
  
A polgármester először a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
39 /2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az 
önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
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(XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel – Hegyeshalom Nagyközségi 
Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a 
költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el.  

 
1. számú melléklet a 39/2019.(III.7. ) határozathoz 

  Bevételek  
Megnevezés 2019 2020 2021 2022 

 
Bevétel Bevétel Bevétel Bevétel 

Helyi adók 339 000 000 350 500 000 361 200 000 371 900 000 
Osztalékok, 
koncessziós díjak         
Díjak, pótlékok, 
bírságok         
Határ bérleti díjak 27 097 200 27 000 000 27 000 000 27 000 000 
Tárgyi eszközök, 
immateriális javak, 
vagyoni értékű jog 
értékesítése, 
vagyonhasznosításból 
származó bevétel 40 000 000 91 200 000 100 000 000 100 000 000 
Részvények, 
részesedések 
értékesítése         
Vállalat 
értékesítéséből, 
privatizációból 
származó bevétel         
Kezességvállalással 
kapcsolatos 
megtérülés         
Saját bevételek 
összesen 406 097 200 468 700 000 488 200 000 498 900 000 
Saját bevételek 50%-a 203 048 600 234 350 000 244 100 000 249 450 000 

 
 
 
 
 
 
 
 2019. évi adósságot  
keletkeztető ügyletek  
 
 2019. 2020. 2021. 2022. 
Hitel felvételből származó 
tőketartozás XII.31-én 

0   0 0  0  

Kötvény kibocsátásból származó 0 0 0 0 
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tőketartozás  
Adósságot keletkeztető 
ügyletek összértéke:  

 0 0   0 0  

 
Tárgyévi fizetési 
 kötelezettség  
 
 2019. 2020. 2021. 2022. 
Tőkefizetési 
kötelezettség  

 0 0   52 830 000 52 830.000  

Kamatfizetési 
kötelezettség  

0 0 7  909.044 8 750.585 

Tárgyévi fizetési 
kötelezettség:   

0  0  60 739 044 61 580 585  

 
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos  
 
A polgármester kéri a képviselőket szavazzanak a rendelet-tervezetről.  
  
 A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadják a 
rendelet-tervezetet, és megalkotják az 
 5/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletet a Hegyeshalom Nagyközségi 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.  
 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 
2. Egyebek 
 
2.1. Beruházási hitel felvétele 
(3. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester a jegyzőkönyv 3. mellékletének megfelelő tartalommal 
ismerteti az előterjesztést.  (előterjesztés csatolva)  
Elmondja, hogy a napirendet  a pénzügyi-, ügyrendi- jogi bizottság is tárgyalta. Felkéri a 
bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás ismertetésére.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testület tagjainak,  hogy a bíráló bizottság által javasolt nyertes ajánlattevő 
OTP Bank Nyrt-vel az ismertetett feltételeknek megfelelően történő hitelfelvétel 
ügyében a polgármesternek adjon felhatalmazást a hitelszerződés megkötésére.  
  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, (minősített többséggel) 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
40/2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
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1. A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 700 millió Ft 
összegben, beruházási célú éven túli hitel (célhitel) igénybevételét rendeli el, a 
Képviselő-testület 6/2019.(I.14.) önkormányzati határozatának felhatalmazása alapján 
kiírt pályázati felhívás eredményeként. 
 
Az éven túli beruházási hitel célja: „HEGYESHALOM VOLT „KISISKOLA” ÉPÜLETÉNEK 
KÖZÖSSÉGI HÁZZÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE” az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 9222 Hegyeshalom, Iskola utca 8.  692 hrsz. alatt található területen. 
 Az értékelési jegyzőkönyv alapján a hitelt nyújtó  
pénzintézet:    OTP Bank Nyrt. 
A hitel összege:  700.000.000,- Ft 
A hitel típusa:  éven túli lejáratú beruházási hitel 
A hitel rendelkezésre tartási  
ideje:    2019. június 30. 
A hiteltőke törlesztésének  
kezdő napja: rendelkezésre tartási időt követő negyedév, negyedévente azonos 
részletekben 
A hitel véglejárata :   2034. június 30. 
A hitel kamatterhe:   3 havi BUBOR + 1,226 % éves mérték (min. évi 1,226 %) 
A hitel egyéb költsége,  
járulék terhe:   nem kerül felszámításra 
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: 

 a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra, hogy 
 a futamidő alatti években a költségvetésébe a felvett hitel járulékait 

betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján figyelembe vehető valamennyi költségvetési bevételét. 
 
2./ Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a 
polgármesternek arra, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank 
Nyrt.-vel megkösse. 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő:a szerződéshez kapcsolódó eljárás lefolytatásának indítása azonnal 
 
2. 2. A  szociális igazgatás és szociális ellátások, valamint a  gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, valamint nyersanyagnormák meghatározásáról való döntés 
(4.-5 számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére.  
 
Dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot a 
képviselők megkapták. Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §-a felsorolja a személyes gondoskodást nyújtó 
intézmény fenntartójának feladatait. Ennek értelmében a fenntartó kötelezettsége az 
intézményi térítési díj meghatározása, melynek tárgyév április 1-jéig kell eleget tenni. 
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Kifejti továbbá, hogy a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet az illetékes bizottság 
megtárgyalta. Ezen napirend kapcsán először a nyersanyagnormák tekintetében kell 
határozatot hozni, majd ezt követően kell megalkotni a rendeletet. 
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi jogi bizottság  elnöke elmondja,  hogy  
bizottságuk egyhangúlag javasolta a testületnek a napirenddel kapcsolatosan 
meghozandó határozat elfogadását.   
 
Szőke László polgármester  szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 
  
41/2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
1.) Hegyeshalom Nagyko zse gi O nkorma nyzat Ke pviselo -testu lete u gy hata roz, hogy az 
o nkorma nyzat a ltal fenntartott o vodai konyha u tja n biztosí tott gyermek- e s alkalmazotti, 
valamint vende ge tkeztete sre vonatkozo  nyersanyagnorma t az ala bbiak szerint hata rozza 
meg 2019. a prilis 1-jei hata llyal: 
 
a.) o vodai, konyhai alkalmazottak re sze tkeze se nek napi nyersanyag norma ja 
290.-  Ft, melybo l: 
tí zo rai: ……---…… Ft 
ebe d:  290.-  Ft. 
rezsi:176 .- Ft, mely o sszegek az a fa t nem tartalmazza k 
Az alkalmazottak te rí te si dí ja: 466.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
b.) Bo lcso de s koru  gyermeke tkeztete s napi nyersanyag norma ja 308.-Ft, melybo l: 
 reggeli: 62.-Ft 
tí zo rai:   52.- Ft 
ebe d: 132.- Ft 
uzsonna: 62.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
c.) O vodai gyermeke tkeztete s napi nyersanyag norma ja 299.- Ft, melybo l: 
tí zo rai: 67.- Ft 
ebe d: 177.-Ft 
uzsonna: 55.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 

d.) Iskolai napko zis (7-11 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 386.- Ft, melybo l: 
tí zo rai: 89.-Ft 
ebe d: 222.-  Ft 
uzsonna: 75.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
Iskolai napko zis (11-14 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 428.- Ft, melybo l: 
tí zo rai: 95.-Ft 
ebe d: 252.-Ft 
uzsonna: 81.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
e.) Iskolai menzai (7-11 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 222.- Ft, melybo l: 
ebe d: 222.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
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Iskolai menzai (11-14 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 252.- Ft, melybo l: 
ebe d: 252.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
f.)  Az o nkorma nyzatna l, illetve az o nkorma nyzati inte zme nyekne l alkalmaza si 
jogviszonyban a llo k, tova bba  jogviszonyban nem a llo k (vende ge tkezo k) napi nyersanyag 
norma ja 290.- Ft 
melybo l: 
ebe d: 290.- Ft 
rezsi: 463.- Ft; mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
A vende ge tkezo k te rí te si dí ja: 753.- Ft/nap, mely o sszeg az a fa t nem 
tartalmazza. 
 
A szu nidei e tkeze s megegyezik a hata rozat 1.)  b) – f) pontja ban foglaltakkal.   
 
2.) Hegyeshalom Nagyko zse gi O nkorma nyzat Ke pviselo -testu lete az o nkorma nyzat a ltal 
fenntartott o vodai konyha n leheto ve  teheti a rendezve nyekhez kapcsolo do  alkalmi 
fo ze st, az egy e teladagra juto  teljes elo a llí ta si ko ltse g (rezsi+alapanyag) megfizete se vel. 
A rendezve nyekhez kapcsolo do  alkalmi fo ze st a polga rmester engede lyezi. 
Felelős: Szo ke La szlo  polga rmester,  
     dr. Ga li Pe ter jegyzo ,  

   Magyarne  Gaa l Judit e lelmeze svezeto  
Határidő: 2019. április 1. 
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy a rendelet tervezetet a bizottság 
megtárgyalta és javasolta annak rendeletkénti elfogadását a testületnek. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel a 
rendelet tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
a jegyzőkönyv  5 . számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja a rendelet-
tervezetet, és megalkotja a  6/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletet a szociális 
igazgatás és szociális ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
  
2.3. Rendezési terv módosításához tervezési ajánlat megtárgyalása 
(6. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester   ismerteti  a  jegyzőkönyv 6. számú mellékletének 
megfelelő tartalommal az előterjesztést. Részletesen felsorolja a különböző területekre 
vonatkozó részösszegeket is.  
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét a bizottsági javaslat ismertetésére.  
 
Kauschitz János bizottság elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra a vállalkozási ajánlatokat, továbbá, hogy adjon 
felhatalmazást a polgármesternek  a szerződések aláírására.  
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A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal,   ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatokat hozzák: 
 
42/2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Regioplan Környezet – és Településtervező Kft. (9022 Győr, Újkapu u. 13.) által 
megküldött településrendezési terv módosítások vállalási díját jóváhagyja elfogadja az 
alábbiak szerint:  
A.1. A Fő út menti 305/12 hrsz-.-ú , kivett beépítetlen terület művelési ágú terület 
gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területből kisvárosias lakóterületbe sorolása 
350.000.- Ft+27 % ÁFA (94. 500.- Ft) mindösszesen 444.500.- Ft. 
A.2. A hegyeshalmi Fő út menti 1073/2 hrsz-ú kivett út művelési ágú hatályos terven 
gyűjtőútként szereplő út gyűjtőúti hálózatból való törlése, az út ki nem épített 
szakaszának a gazdasági területhez történő csatolása, emellett az építési hely határának 
kiterjesztése 350.000.- Ft+27 % ÁFA (94. 500.- Ft) mindösszesen 444.500.- Ft, 
A.3. A határátkelő környezetében lévő 1252/11, 0143/3 hrsz-ú utak és az M1 autópálya 
által határolt területen a megengedett legnagyobb építménymagasság növelése az M1 
jelű autópálya menti gazdasági övezetben 7,5 az ettől távolabb eső gazdasági övezet 
telkein 10,5 m-re 700. 000.- Ft+27 % ÁFA (189.000.- Ft) mindösszesen 889.000.- Ft, 
A4. A vasút, valamint az Alkotmány és Jókai M. utcák által határolt telektömb déli részén, 
az 581 hrsz-ú  telek megoszthatóságának lehetővé tétele 100.000.- Ft+27% ÁFA 
(27.000.- Ft) mindösszesen 127.000.- Ft, 
A.5. Csák – féle módosítás költsége 350. 000.- Ft+27% ÁFA (94.500.- Ft) mindösszesen 
444.500.- Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló vállalkozási szerződést aláírja.  
Felelős: Szo ke La szlo  polga rmester,  
     dr. Ga li Pe ter jegyzo ,      
Határidő: azonnal 
 
 
43/2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Regioplan Környezet – és Településtervező Kft. (9022 Győr, Újkapu u. 13.) által 
megküldött, a B.1. A Hegyeshalom és Levél települések közös határán fekvő - a 101-es út, 
az M15-ös út és az 1-s számú vasútvonal által határolt- terület ipari –logisztikai területté 
történő fejlesztés érdekévben a területen egységes közlekedési rendszer kialakítása, 
szükség szerint a terület-felhasználás és ezzel összefüggészben az övezeti besorolás 
módosítására vonatkozó  1.500.000.- Ft+27 %ÁFA (405.000.- Ft) mindösszesen 1. 
905.000.- Ft  vállalási díját jóváhagyja elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló vállalkozási szerződést aláírja.  
Felelős: Szo ke La szlo  polga rmester,  
     dr. Ga li Pe ter jegyzo ,      
Határidő: azonnal 
 

 
2.4. A községi könyvtár önálló honlapjának elkészítésére érkezett árajánlat elfogadása 
(7. számú melléklet)  
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Szőke László polgármester ismerteti a nagyközségi könyvtár önálló honlapjának 
elkészítésére érkezett árajánlatot. Elmondja, hogy a honlap elkészítésének egyszeri 
költsége bruttó 344 200.- Ft nettó 245. 000.- Ft, ezen kívül az ajánlatban a folyamatos 
karbantartás és adatfeltöltéseknek további költsége nincs.  
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát a 
napirend kapcsán.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testületnek az árajánlat elfogadását, melynek költségét a 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére javasolja biztosítani.  
  
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
44/2019.( III.7.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár önálló honlap készítésére beérkezett bruttó  
344.200.-  Ft egyszeri költséget elfogadja, jóváhagyja.  
A kiadás forrását a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szo ke La szlo  polga rmester,  
     dr. Ga li Pe ter jegyzo ,  
Határidő: 30 nap 
 
Több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárja, megköszöni a képviselők 
munkáját. 

k.m.f 
 
 

 
 
           Szőke László                                                          dr. Gáli Péter  
           polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 

Mészáros Tibor 
képviselő 

 


