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H/ 119-  12 /2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 
27-én megtartott  nyilvános üléséről.  
Jelen vannak:        Szőke László polgármester 
                                    dr. Szegedi János alpolgármester 
                                    Belya Attila képviselő  
                                    Kauschitz János képviselő 
                                    Mészáros Tibor képviselő   
                                    
 Hivatalból jelen vannak: 

    dr. Gáli Péter jegyző  
    Wiegerné Mészáros Erika aljegyző  
    Benitsch István vezető főtanácsos 
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 5 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.    
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Szegedi János alpolgármester, képviselőt 
megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül dr. Szegedi János alpolgármester, 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: 
7.1. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása    
7.2. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adása   
7.3. . Márialiget 0319/1/b hrsz-ú  területre vételi szándék megerősítése 
7.4. Külterületi utak térítésmentes átadására vonatkozó döntések   
7.5. Bérleti szerződés módosítása 
  
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el az általa javasolt kiegészítéseket. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
95 /2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
„Egyebek” napirendi pont keretében az alábbi napirendeket is megtárgyalja: 
 7.1. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása    
7.2. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adása   
7.3. . Márialiget 0319/1/b hrsz-ú területre vételi szándék megerősítése 
7.4. Külterületi utak térítésmentes átadására vonatkozó döntések   
7.5. Bérleti szerződés módosítása 
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Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezután a polgármester ismerteti a nyilvános ülés  napirendi pontjait. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
96/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1.  „Hegyeshalomért Emlékplakett” odaítélésre javaslatot tevő munkacsoport tagjainak 

megválasztása 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

2. Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Gáli Péter jegyző 

3. Krízistámogatás nyújtás 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

4. Hans és Ingeborg Pritt kérelme 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

5. Döntés helyiségbérlet ügyében 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

6.    KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. rendezési terv módosítási kérelme 
 Előterjesztő: Szőke László polgármester 
       7.    Egyebek:  

7.1. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása    
7.2. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adása   
7.3. Márialiget 0319/1/b hrsz-ú  területre vételi szándék megerősítése 
7.4. Külterületi utak térítésmentes átadására vonatkozó döntések  

                     7.5. Bérleti szerződés módosítása 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
„Hegyeshalomért Emlékplakett” odaítélésére javaslatot tevő munkacsoport tagjainak 
megválasztása  
(1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a „Hegyeshalomért Emlékplakett” elismerés 

odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület évente 

előkészítő munkacsoportot jelöl ki. Az előkészítő munkacsoport a javaslatát, a 

közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki, a javaslatok alapján az adományozásról a 

képviselő-testület dönt.   

Elmondja továbbá, hogy a munkacsoport elnöke a polgármester, javasolja a képviselő-

testület tagjainak, hogy további négy tagnak    Reisinger Attilát,  Szőcs Tibort, Leinwetter 

Lajos Lászlót, és dr. Szegedi Jánost válasszák meg.  

Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 

bizottságuk tárgyalta a napirendet és az előterjesztésnek és a határozati javaslatnak 

megfelelően javasolja a munkacsoport tagjait megválasztani.  

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 
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97/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hegyeshalomért 
Emlékplakett „ odaítélésére javaslatot tevő munkacsoport tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli ki: 
Elnök: Szőke László polgármester  
Tagok: Szőcs Tibor, 

 Leinwetter Lajos László 
 Dr. Szegedi János 
 Reisinger Attila     

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Napirendi pont   
  Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

(2.-3. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére.  

 
dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a 
Miniszterelnökség ellenőrzési munkaterve alapján lefolytatott célvizsgálat keretében, 
törvényességi jogkörében eljárva vizsgálta az illetékességi területén működő 
önkormányzatok szmsz-ét, különös figyelemmel a választással és az alakuló üléssel 
kapcsolatos rendelkezésekre.  Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat rendeletében 
jogszabálysértő módon szerepel az alakuló ülésre vonatkozó szabályozás, , majd 
ismerteti a törvényességi felügyelet által kibocsátott törvényességi felhívást.  
Elmondja azt is, hogy a rendelet módosítás és annak indokolása, az ahhoz tartozó 
előzetes hatásvizsgálat elkészült azt minden képviselő kézhez kapta, továbbá, hogy a 
pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság is tárgyalta a napirendet.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 
szmsz-ében a jogszabályi megfelelés érdekében kerüljön módosításra a kifogásolt 
szakasz, javasolja elfogadásra a rendelet módosítást.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi rendeletet alkotják:  

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

  10/2019. (VI.29.)  önkormányzati rendelete 

a  Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (3. számú melléklet)  

3. Napirendi pont   
Krízistámogatás nyújtás 
(4. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester ismerteti Erdős Sándorné hegyeshalmi lakos kérelmét, aki a 
családi házuk régi, elavult csatornarendszerének újjáépítéséhez kéri az önkormányzat 
segítségét. Elmondja, hogy a családi házat hatan lakják, kiskorú gyermekekkel együtt. 
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Elmondja továbbá, hogy  az  ingatlant az eszközkezelőtől bérlik, továbbá, hogy az Aqua 
Kft.-től kapott kalkuláció szerint kb 450.000.- Ft a számított költség, melyből a szerelési 
költség 200. 000.- Ft+Áfa összegű.  Anyagi tartalékkal nem rendelkezik a család, 
önerőből nem tudják átépíteni a rendszert, mivel a havi keresetük a mindennapi 
megélhetésükhöz kell.  
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk tárgyalta a napirendet és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy 200.000.- Ft+Áfa összegű krízis 
támogatásba részesítse a családot akként, hogy a megállapított támogatás a 
munkálatokat elvégző kft. számára kerüljön utalásra, a 2019. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére.  
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

98/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Erdős 
Sándorné Hegyeshalom, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti lakost és családját 
kérelmükre 200.000.- Ft+Áfa összegű krízistámogatásban részesíti akként, hogy a 
megállapított támogatás a csatornaépítési munkálatokat elvégző Aqua Kft. (9200 
Mosonmagyaróvár, timföldgyári u. 4.) számlázása és teljesítése alapján a kivitelezőnek 
kerüljön utalásra a 10300002-46100250-00003285 számlaszámra.  
A támogatás fedezete a 2019. évi költségvetés általános tartaléka. 
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap  
 

4. Napirendi pont   
Hans és Ingeborg Pridt kérelme 
 
Szőke László polgármester  szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy    Hans és 
Ingeborg Pridt hegyeshalmi lakosok azzal keresték meg, hogy a 0524 hrsz-ú 1338 m2 
területű kivett saját használatú út elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant meg 
kívánják vásárolni. Elmondja azt is, hogy 2015-ben már a saját tulajdonú területeiket 
körülvevő önkormányzati ingatlanokat vásároltak az önkormányzattól és már akkor is 
szerették volna ezt az utat is megvásárolni. Hozzá teszi, hogy akkor a 217/2015. (XII. 
17.) önkormányzati határozatban a képviselő-testület elzárkózott az út értékesítésétől, 
mivel az több szomszédos ingatlantulajdonosnak az ingatlanjaik megközelítését is 
szolgálja.  
Elmondja még, hogy az út forgalomképtelen vagyonelem, amelyet ki kellene vonni  a 
forgalomképtelen vagyonelemek közül elsődlegesen, át kellene minősíteni és csak 
azután lehetne értékesíteni.  
Javasolja a képviselő- testület tagjainak, hogy napolja el a döntés meghozatalát, kérje, 
hogy a megvásárolni kívánt önkormányzati ingatlanra vonatkozóan részletes kérelmet 
nyújtson be a kérelmező, továbbá szerezze be a szomszédos ingatlantulajdonosok 
hozzájáruló nyilatkozatát mivel az ő tulajdonukon álló további ingatlanok csak ezen az 
úton megközelíthetőek.  
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A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

99/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
döntését elnapolja  Hans és Ingeborg Pridt tárgysorozatban vett kérelme tárgyában, 
amely az 0524 hrsz-ú 1338 m2 területű kivett saját használatú út elnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására irányul. 
Felhívja a kérelmezőket, hogy nyújtsanak be újabb részletes  az ügylettel érintett 
szomszédos ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát is tartalmazó kérelmet -, 
amely a megfelelő polgári jogi, vagy egyéb  megoldásokat is tartalmaz, arra vonatkozóan, 
hogy a más személyek tulajdonában lévő ingatlanok megközelítése milyen módon 
oldható meg, megegyezésük alapján.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozatban foglaltakról a kérelmezőket 
tájékoztassák.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap 
 

5. Napirendi pont   
Döntés helyiségbérlet ügyében 
(5. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy ÁAK. Zrt. és az önkormányzat között 
létrejött bérleti szerződés  2019. szeptember 2-án lejár. Ismerteti  az aPlus Consulting, 
mint ÁAK Zrt. (NÚSZ Zrt.)  jogutódjának  kérelmét, akik az önkormányzattal a 
határátkelő területére kötött  bérleti szerződés meghosszabbítását kérik, amely 2019. 
szeptember 2.-án lejár. Ezek után a szerződés 11.3  pontját részletezi a képviselők 
számára, majd részletezi a bérelt területen működő konténer egységekben működő 
munkaállomások kihasználtságát.  
Majd felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét a bizottsági javaslat 
ismertetésére.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk tárgyalta a napirendet, 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy  határozott időre,  2020. december 
31. hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést a lejárat után  a jelenleg is működő négy  
értékesítési helyekre , a plusz egy  értékesítési hely amelynek bizonytalan, nem 
ellenőrizhető a működése kerüljön megszüntetésre.  
 
Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testületnek értsenek egyet a bizottsági 
javaslattal és adjanak felhatalmazást a szerződés aláírására.  
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

100/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
aPLUS consulting Kft. területbérleti kérelem meghosszabbítására irányuló kérelmének 
helyt ad,  úgy , hogy a szerződést határozott időre, 2020. december 31-ig 
meghosszabbítja a négy munkaállomás vonatkozásában.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
Felelős: Szőke László polgármester 
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                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap  
 

6. Napirendi pont   
 KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. rendezési terv módosítási kérelme 
(6  számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester felkéri Benitsch István vezető-főtanácsost a napirend 
előterjesztésére.   
 
Benitsch István vezető-főtanácsos a jegyzőkönyv 6. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal beterjeszti a napirendet.  Ismerteti a rendezési terv módosításának 
jogszabályi hátterét.  
 
Szőke László polgármester javasolja a rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem 
befogadását, azért, hogy az elhangzott helyrajzi számú ingatlanok a különleges, 
beépítésre nem szánt bányaterület területfelhasználási egységbe kerüljenek 
besorolásra.  
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozzák: 

101/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KÖKA 
Kő- és Kavicsbányászati Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. /Infopark D épület) 
rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmét befogadja és egyben támogatja azt, 
hogy a „Hegyeshalom II. – kavics” elnevezésű bányatelek a Hegyeshalom 0173/21 hrsz 
és a 0173/22 hrsz..- területeket magába foglalva, valamint a „Hegyeshalom IV.- kavics” 
elnevezésű bányatelek, ami  a Hegyeshalom 1596/12 hrsz. és a 0596/15 hrsz-ú 
területeket foglalja magába a területfelhasználási egységek megváltoztatásával 
különleges, beépítésre nem szánt bányaterületek legyenek.  
A rendezési terv módosítással érintett költségek a kérelmezőt terhelik.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a REGIOPLAN Környezet – 
és Településtervező Kft.-nél eljárjon.  

Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap  
 

7. Napirendi pont   
 Egyebek:  

7.1. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 
(7.-8. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester ismerteti Zámbóné Tóth Zsuzsanna élelmezésvezető általi 
javaslatot és indokokat a térítési díjak emelésének szükségszerűségéhez. Elmondja 
továbbá, hogy a napirend kapcsán először a nyersanyagnormák tekintetében kell 
határozatot hozni, majd ezt követően kell megalkotni a rendeletet. 
 
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét a bizottsági javaslat ismertetésére.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja az 
előterjesztett indokok miatt a térítési díjak emelését, a nyersanyagnormák elfogadását 
illetve   a rendelet-módosítás  elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.  
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Szőke László polgármester  szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 
  
102/2019.(VI.27.) 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. szeptember 1-jei hata llyal: 
 
a.) o vodai, konyhai alkalmazottak re sze tkeze se nek napi nyersanyag norma ja 
319.-  Ft, melybo l: 
tí zo rai: ……---…… Ft 
ebe d:  319.-  Ft. 
rezsi:193.- Ft, mely o sszegek az a fa t nem tartalmazza k 
Az alkalmazottak te rí te si dí ja: 512.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
b.) Bo lcso de s koru  gyermeke tkeztete s napi nyersanyag norma ja 373.-Ft, melybo l: 
 reggeli: 88.-Ft 
tí zo rai:   52.- Ft 
ebe d: 145.- Ft 
uzsonna: 88.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
c.) O vodai gyermeke tkeztete s napi nyersanyag norma ja 365.- Ft, melybo l: 
tí zo rai: 86.- Ft 
ebe d: 194.-Ft 
uzsonna: 85.- 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 457.- Ft, melybo l: 
tí zo rai: 107.-Ft 
ebe d: 244.-  Ft 
uzsonna: 106.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
Iskolai napko zis (11-14 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 502.- Ft, melybo l: 
tí zo rai: 113.-Ft 
ebe d: 277.-Ft 
uzsonna: 112.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
e.) Iskolai menzai (7-11 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 244.- Ft, melybo l: 
ebe d: 244.- Ft, mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
 
Iskolai menzai (11-14 e ves )  e tkeztete s napi nyersanyag norma ja 277.- Ft, melybo l: 
ebe d: 277.- 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 319.- Ft 
melybo l: 
ebe d: 319.- Ft 
rezsi: 508.- Ft; mely o sszeg az a fa t nem tartalmazza. 
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A vende ge tkezo k te rí te si dí ja: 827.- 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. szeptember 1. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi rendeletet alkotják:  

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

  9/2019. (VI.29.)  önkormányzati rendelete 

a  szociális igazgatás és szociális ellátások, valanmint a gyermeke védelméről és a 

gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.20.)  önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (8. számú melléklet)  

7.2. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adása 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Bölcsőde fejlesztési program c pályázattal 
kapcsolatban közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyre a Produktív Iroda Piller 
István e.v.  és az önkormányzat közötti megbízási szerződés tervezete el is készült. Ezek 
után részletesen ismerteti a projekt előkészítési, illetve megvalósítási időszakra vállalt 
szolgáltatásokat, a megbízott feladatait, a teljesítési határidőt és a díjazást, amely 
mindösszesen bruttó 300.000.- Ft. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a korábbi jó 
tapasztalatokra hagyatkozva ezen közbeszerzés lebonyolításával is az irodát bízzák meg, 
az ajánlott díjazásért.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a 
megbízási szerződés megkötését a bruttó 300. 000.- Ft megbízási díjért.  
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 
  
103/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
1164/2018.(III.27.) Kor. határozat 3. pontja alapján meghirdetett, a Bölcsődei fejlesztési 
program című pályázat kapcsán, a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Produktív 
Irodát Piller István e. v. (9022 Győr, Tarcsay V. u.24. adószám: 62758963-1-28, 
képviselő: Piller István) bízza meg bruttó 300.000.- Ft megbízási díjért.  
A megbízási díj fedezete a 2019. évi költségvetés tartaléka.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést aláírja.  
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Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap  
 
   
7.3. Márialiget 0319/1/b hrsz-ú területre vételi szándék megerősítése 
 
Szőke László polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a napirend tárgyát képező 
márialigeti   0319/1 hrsz. alatti ingatlan b) kivett udvar megnevezésű 1, 5040 ha 
nagyságú terület tekintetében már 2016. évben vételi szándékot jelentettünk be, mivel 
ezt a területet csak vétel útján tudjuk megszerezni.   Elmondja, hogy a terület 
Márialigeten lévő   Kisfaludy Sándor utca, amelyen a település ivóvíz ellátását szolgáló 
kút helyezkedik el és innen lehet megközelíteni a vele szomszédos telken lévő házakat. 
Itt található a település ivóvíz ellátását szolgáló ivóvíz kút.  
 A területre kötelező önkormányzati feladat ellátásához van szükségünk és hogy 
rendeződjenek a több, mint 25 éve elmaradt feladatellátási kötelezettségek és a 
tulajdonviszonyok.  
Javasolja a képviselő-testület számára, hogy 100 Ft/m2 vételárat kínáljunk fel a terület 
tulajdonjogának megszerzésére, úgy ahogy azt már 2016. évben is megtettük.  
Javasolja még, hogy vállaljuk a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését.  
  Testületi felhatalmazást kér arra, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése 
során a szükséges nyilatkozatokat megtegye és a vonatkozó dokumentációkat aláírja.   
  
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a 
terület megvételét a javasolt 100 Ft/m2+Áfa vételárért.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
 104/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés alapján a Nemzeti Földalapkezelő 

szervezetnél bejelenti, hogy   a Magyar Állam tulajdonában lévő Hegyeshalom 0319/1 

b. helyrajzi számon felvett, kivett udvar megnevezésű, 1, 5040 ha területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát adásvétel útján szeretné megvásárolni. 

Felajánlott vételár 100 Ft/m2+ÁFA. 

 
2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és településüzemeltetési 

feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fantartása, 

közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi közösségi közlekedés 

biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő összes költség – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 
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4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0319/1 

b. hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 

az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0319/1 

b. hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

Felelős: Szőke László polgármester  
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 15 nap  
 
7.4. Külterületi utak térítésmentes átadására vonatkozó döntések    
 

Szőke László polgármester a napirend előterjesztéseként elmondja, hogy, a 2016. évben 
a testület már kérelmezte és meghozta határozatait több Márialiget, Csemeztanya  és 
Paprét  településrészek felé vezető utakon (árkok, csatornák)  térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adása iránt.   
Elmondja továbbá, hogy ahogy akkor is, most is szükségesek az elbíráláshoz a testületi 
határozatok, melyeket meg kell küldeni az NFA részére.  

 
 Javasolja,  hogy először a 3 ha alatti csemeztanyai, márialigeti és papréti utak, árkok és 
csatornák tekintetében hozza meg a testület a  döntéseket  és egyben adjanak 
felhatalmazást arra, hogy az NFA felé teljes jogkörben eljárhasson, valamint az ingyenes 
átadásról szóló megállapodást aláírhassa.   
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
105/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0122/1 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út  

megnevezésű, 1,3447 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 
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kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0122/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0122/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
            dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

106/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
  

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

fölalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a 

Nemzeti Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 

Állam tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és 

Szolgáltató Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) 

lévő Hegyeshalom 0122/2 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú 

út  megnevezésű, 1,9720 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a 

helyi közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 
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4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0122/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0122/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

107/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0123/4 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út  

megnevezésű, 0,7245 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2.Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és településüzemeltetési 

feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fantartása, 

közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi közösségi közlekedés 

biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3.Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4.Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0123/4 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 
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6.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0123/4 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 

 
108/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 016/1 helyrajzi számon felvett, kivett út megnevezésű, 

0,5354 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 016/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 016/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

109/2019.(VI.27.)önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

fölalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és 

Szolgáltató Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) 

lévő Hegyeshalom 0273/2 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú 

út megnevezésű, 0,9334 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0273/2 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0273/2 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
                                                                                                                                                                                                   
110/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 



15 

 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom  0281 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 1,3319 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0281 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0281 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 
 
  A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
                                                                                                 

111/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

fölalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a 

Nemzeti Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 

Állam tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és 

Szolgáltató Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) 

lévő Hegyeshalom (település, cím) 0320 helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 0,5508 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a 

helyi közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0320 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 

eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0320 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

   Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

  Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 

112/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0327/1 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 0,6268 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 
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3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0327/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0327/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 
Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

113/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

fölalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a 

Nemzeti Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 

Állam tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és 

Szolgáltató Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) 

lévő Hegyeshalom 0322/1 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú 

út megnevezésű, 0,7821 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a 

helyi közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 
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4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0322/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0322/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

    Felelős:Szőke László polgármester 
                    dr. Gáli Péter jegyző  

Határidő: azonnal 
 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
114/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0335 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 1,0094 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0335 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
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során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0335 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
115/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0327/9 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 1,1011 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0327/9 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0327/9 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 
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Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal     

 
 A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
116/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0395 helyrajzi számon felvett, kivett út megnevezésű, 1,4284 

ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0395 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0395 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
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117/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

fölalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és 

Szolgáltató Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) 

lévő Hegyeshalom 0583 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 0,7128 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0583 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0583 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

118/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0591 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 
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megnevezésű, 0,6898 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0591 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0591 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

                                                                                                           
119/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0597/1 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 0,9879 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 
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kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0597/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0597/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
120/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0598/5 helyrajzi számon felvett, kivett út megnevezésű, 

1,1844 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0598/5 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0598/5 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

121/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0598/6 helyrajzi számon felvett, kivett út megnevezésű, 

1,0410 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0598/6 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0598/6 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
122/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és Szolgáltató 

Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) lévő 

Hegyeshalom 0601/1 helyrajzi számon felvett, kivett saját használatú út 

megnevezésű, 0,3368 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0601/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0601/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős: Szőke László polgármester 
            dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
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123/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 

fölalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a 

Nemzeti Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 

Állam tulajdonában (és a Lajta Hanság Mezőgazdasági Termelő, Kereskedő és 

Szolgáltató Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 22. vagyonkezelésében) 

lévő Hegyeshalom 0601/2 helyrajzi számon felvett, kivett út 

megnevezésű, 0,6163 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a 

helyi közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0601/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0601/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 

124/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0396 helyrajzi számon felvett, kivett 

csatorna megnevezésű, 0,3827 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0396 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0396 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 
Felelős:Szőke László polgármester 

               dr. Gáli Péter jegyző  
      Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
125/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0402 helyrajzi számon felvett, kivett 

csatorna megnevezésű, 0,1011 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 
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kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0402 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0402 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 
Felelős:Szőke László polgármester 

               dr. Gáli Péter jegyző  
      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 

 
 126/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0319/14 helyrajzi számon felvett, kivett 

saját használatú út megnevezésű, 0,069 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0319/14 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0319/14 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
127/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0319/16 helyrajzi számon felvett, kivett 

saját használatú út megnevezésű, 0,1447 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0319/16 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0319/16 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
            dr. Gáli Péter jegyző  
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      Határidő: azonnal 
 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
128/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0393/2 helyrajzi számon felvett, kivett árok 

megnevezésű, 0,7178 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0393/2 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0393/2 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
            dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
129/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 
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Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0321/1  helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 0,0937 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 

védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén 

vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0321/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0321/1 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 

 
130/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0327/11 helyrajzi számon felvett, kivett 

saját használatú út megnevezésű, 0,4856 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
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feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4.  Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0327/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 

kapcsolatos eljárás során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 

nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 

0327/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
             dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
131/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0327/8 helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 0,4727 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4.  Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt. 
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0327/8 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0327/8 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
            dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
132/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 0326 helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 0,2187 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4.  Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0326 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 0326 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
            dr. Gáli Péter jegyző  
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      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

 
133/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 051/3 helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 0,2885 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4.  Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 051/3 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 051/3 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

Csemez-Márialiget-Papréti 3 hektárnál nagyobb utak, árkok csatornák ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról való döntés 

 
Szőke László polgármester a napirend keretében 3 hektárnál nagyobb 099 hrsz-ú, 
továbbá a 055 kivett saját használatú út, tekintetében kéri a képviselők döntését, melyek 
elhelyezkedésétszintén térképkivonat és kivetítő segítségével mutat meg a testület 
tagjainak. Javasolja, hogy a két 3 ha-nál nagyobb utat is kérje a képviselő-testület 
átadásra.    
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 A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozzák: 

134/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 099 helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 3,3863 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 099 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 099 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

Felelős:Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző  

      Határidő: azonnal 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 

 
135/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti fölalapról 

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti 

Földalapkezelő szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában lévő Hegyeshalom 055 helyrajzi számon felvett, kivett saját 

használatú út megnevezésű, 3,5865 ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2; 18.) pontjaiban meghatározott a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 

településüzemeltetési feladatain belül a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fantartása, közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a helyi 

közösségi közlekedés biztosításának céljára kívánja felhasználni. 

 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 

költségét – megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingatlan nem áll Natura 2000 védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 055 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 

során az NFA felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hegyeshalom 055 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 

megállapodást aláírja. 

 
Felelős:Szőke László polgármester 

               dr. Gáli Péter jegyző  
      Határidő: azonnal  

 
7.5. Bérleti szerződés módosítása 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Határ Étterem Kék Galamb Kft. képviselője 
Czinger Csaba, azzal a kéréssel kereste meg, hogy szeretné további egy helyiség 
bérletével módosítani az önkormányzattal kötött területbérleti szerződést. A 
polgármester elmondja, hogy a további egy helyiség bérlésének akadálya nincs, több éve 
van az önkormányzattal szerződésük, számláikat mindig időben rendezik. Kéri a 
képviselő-testületet, hogy a további egy helyiség bérbeadásához járuljon hozzá. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. 
 
Kérdés, vélemény hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
136/2019.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012. 
08.08. napján kelt területbérleti szerződés 1. számú mellékletét képező alaprajzon az 1-
es számon jelzett helyiséget is bérbe adja a Határ Étterem Kék Galamb Kft. (képviseli: 
Czinger Csaba, adószám: 20289904-2-08, 9222 Hegyeshalom, Közúti Határátkelő) 
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részére. Felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére 
 Felelős:Szőke László polgármester 

       dr. Gáli Péter jegyző  
 Határidő: azonnal 
 
Több a nyilvános ülésen tárgyalni kívánt napirend nem volt, a polgármester az ülést  
bezárja.   

   k.m.f 
 
            
 
 
           Szőke László                                                                             dr. Gáli Péter   
          polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  
 
 
                                                                                                             dr. Szegedi János       
                                                                                                        alpolgármester,  képviselő 


