
1 

 

 H1/84-4/2020 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat, Bezenye Községi Önkormányzat, 
Levél Községi Önkormányzat,  Képviselő-testületeinek 2020. február 12-én  megtartott 
együttes üléséről.  
 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint:  
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 tagjából,  
jelen van 7 fő :  
                                    Szőke László polgármester 

Mészáros Tibor alpolgármester 
Fekete Tamás képviselő 
dr. Szegedi János képviselő 
Belya Attila képviselő 
Molnár Sándor képviselő 
Tóth Gyula képviselő  

  
 
Bezenye Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 tagjából  
 jelen van 7 fő:  

Márkus Erika polgármester 
Hiltser Mátyás alpolgármester 
Szakos Géza alpolgármester 
Antonovich Gáspár képviselő 
Kammerhofer Lívia képviselő 
Nusser Györgyné képviselő 
Sándor Vincéné képviselő 

 
 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 tagjából  
jelen van  6 fő, (Vargáné Herlicska Zsuzsanna igazoltan van távol) :  
 

Kiss Béla  polgármester 
Dorfinger Károly alpolgármester 
Zabolay Gábor képviselő 
Papp Zoltán képviselő 
Szakál Gyula képviselő 
Fehér Attila képviselő  
 
  

 
valamint,    

   dr. Gáli Péter jegyző 
   Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
   Kompis Zoltánné pü. főmunkatárs 
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   Alker Georgina pü.  vezető-tanácsos 
   Farkas Anna asszisztens 
   Gál Martina asszisztens 
 

Szőke László Hegyeshalom polgármestere köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy az 
együttes ülés határozatképes, Hegyeshalom képviselő-testületének tagjaiból   7 fő van 
jelen, Levél képviselő-testülete 6 fővel, Bezenye képviselő testülete 7 fővel van jelen az 
együttes ülésen. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Hegyeshalom nagyközségből Mészáros Tibor, Levél 
községből Dorfinger Károly, Bezenye községből Hiltser Mátyás alpolgármestereket 
javasolja elfogadni.  
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.  
 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv 
hitelesítőre tett javaslatot. 
 
Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot. 
 
Szőke László polgármester a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Wiegerné Mészáros Erika 
aljegyzőt. 
 
Továbbiakban a meghívóban szereplő napirendi pontokat ismerteti.   Megkérdezi, van-e 
még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és megtárgyalandó 
témakörben.  
Mivel más napirendi javaslat nem érkezik, szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. Elmondja, hogy a képviselő-testületeknek külön-külön kell döntést 
hozni a napirendi pontok tárgysorozatba vételéről is.  
 
Szőke László polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat Hegyeshalom 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntésüket kérve.  
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:   
 
 

26 /2020.(II.12.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 2020.  február 12-i együttes ülésen az alábbi napirendi 
pontok kerüljenek megtárgyalásra:  
1. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról döntés 
Előadó: Szőke László polgármester 
              dr. Gáli Péter jegyző     
2. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról 
szóló megállapodásról döntés 
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Előadó: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző     
Felelős: Szőke László polgármester                  
Határidő: azonnal  

  
Kiss Béla polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat Levél Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének döntésüket kérve.  
 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 

50 /2020.( II.12.) határozat 
Levél  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ,  úgy határozott,  hogy a 
2020.  február 12-i együttes ülésen az alábbi napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra:  
1. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról döntés 
Előadó: Szőke László polgármester 
              dr. Gáli Péter jegyző     
2. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról 
szóló megállapodásról döntés 
Előadó: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző     
Felelős: Kiss Béla   polgármester  
Határidő: azonnal  
 

 
Márkus Erika polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat Bezenye Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének döntésüket kérve.  
 
Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 

23 /2020.(II.12.) határozat 
Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy 
a 2020.  február 12-i együttes ülésen az alábbi napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra:  
1. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról döntés 
Előadó: Szőke László polgármester 
              dr. Gáli Péter jegyző     
2. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról 
szóló megállapodásról döntés 
Előadó: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző     
Felelős: Márkus Erika polgármester  
Határidő: azonnal  
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1. Napirendi pont:  
A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról döntés 
 (1. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó anyagot minden 
képviselő kézhez kapta, ismeri annak tartalmát.  
Felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére. 
 
Dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy Hegyeshalom, Bezenye és Levél képviselő-
testületei 2019 decemberében úgy döntöttek, hogy továbbra is közös hivatalként 
kívánnak együtt működni. Az Mötv. 84.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-
testületek a közös önkormányzati hivatal működésének részletes szabályait a 
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 
állapítja meg. A továbbiakban a jegyzőkönyv 1. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal ismerteti az SZMSZ struktúráját, kiemelve a munkarendet és az 
ügyfélfogadás rendjét, ahol változások történtek.  
 
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. 
 
Nusser Györgyné bezenyei képviselő a szabályzat  3.5. pontjában lévő nyilvántartások 
vezetése kapcsán a  vagyonkataszter felől érdeklődik, mivel az a közös önkormányzati 
hivatal feladatai közé tartozik, de mindeddig a saját önkormányzatok fizették ezen 
nyilvántartási forma fenntartását. Megkérdezi, hogy mind a kataszter, mind a   belső 
ellenőrzés   költségeit miért nem a közös hivatal viseli.  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a vagyonkataszter vezetéséről, 
finanszírozásáról mindegyik önkormányzat önállóan gondoskodik, mivel az az 
önkormányzatok ingatlan vagyonát tartja nyilván.    A közös hivatalnak  nincs vagyona.  
A belső ellenőrzés költségét is az adott önkormányzat viseli, ha az ellenőrzés tárgya az 
önkormányzatra vonatkozik. A közös hivatalra vonatkozóan még nem volt belső 
ellenőrzés. 
 
Nusser Györgyné bezenyei képviselő elfogadja a választ, viszont felveti, hogy ha a 
három település ugyanazon vállalkozót bízná meg a vagyonkataszter vezetésével 
valószínű, hogy az kedvezőbb költségekkel járna. 
 
Szőke László polgármester köszöni az észrevételt, majd hozzáteszi, hogy a 
vagyonkataszter vezetőjénél utánajár ennek a lehetőségnek. 
 
Kiss Béla polgármester kiemeli a jegyző ügyfélfogadási rendjét és megköszöni, hogy az 
1,5 napban került megállapításra. Kérdezi, hogy a 7. 1 .  pontja b) és c) alpontjában az 
elnevezés megváltoztatható-e, a kirendeltségen működő szervezeti egység helyett, 
kirendeltségen működő hivatal szervezete elnevezésre. Továbbá a 10.   6. pontja kapcsán 
kérdezi, hogy van-e kijelölt ügyintéző aki az ügyfél jegyzőkönyvbe mondott beadványát 
kezeli.  
 
Dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy az elnevezés módosítható, így a levéli 
kirendeltségen működő hivatal szervezete, illetve a bezenyei kirendeltségén működő 
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hivatal szervezete lenne a megnevezés. A 10.   6. pontjával kapcsolatban elmondja, hogy 
jelenleg nincs szabályozva, azonban a munkaköri leírásba fog bekerülni az 
ügyiratkezelés ezen speciális szabálya. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi, van-e valakinek véleménye, hozzászólása az 
elhangzottakkal kapcsolatban.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el. 
  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat polgármestere Szőke László felkéri a 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a 
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról azzal, hogy az elhangzott módosítások átvezetésre kerülnek a 
szabályzaton.  
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

27/2020.(II.12.) önkormányzati határozat   
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
határoz, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a társtelepüléseken működő szervezet 
elnevezésének „a levéli kirendeltségen működő hivatal szervezete”, továbbá 
„a bezenyei kirendeltségen működő hivatal szervezete”    módosításokkal 
elfogadja, azt jóváhagyja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  

 
Bezenye Községi Önkormányzat polgármestere Márkus Erika felkéri a Bezenye 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Hegyeshalmi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról azzal, hogy 
az elhangzott módosítások és kiegészítések átvezetésre kerülnek a szabályzaton.  
 
Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 

 24/2020.( II.12.) határozat 
 Bezenye Községi  Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, 
hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a társtelepüléseken működő szervezet elnevezésének „a levéli 
kirendeltségen működő hivatal szervezete”, továbbá „a bezenyei 
kirendeltségen működő hivatal szervezete”    módosításokkal elfogadja, azt 
jóváhagyja.  

Felelős: Márkus Erika  polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  
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Levél Községi Önkormányzat polgármestere Kiss Béla felkéri a Levél Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy szavazzanak a Hegyeshalmi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról azzal, hogy 
az elhangzott módosítások   átvezetésre kerülnek a szabályzaton. 
 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 

51/2020.( II.12.) határozat 
 Levél Községi  Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz,   hogy a 
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a társtelepüléseken működő szervezet elnevezésének „a levéli 
kirendeltségen működő hivatal szervezete”, továbbá „a bezenyei 
kirendeltségen működő hivatal szervezete”    módosításokkal elfogadja, azt 
jóváhagyja.  
Felelős: Kiss Béla  polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  

 
 
2. Napirendi pont: 

A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról szóló 
megállapodásról döntés 
(2. számú melléklet) 

 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó anyagot minden 
képviselő kézhez kapta, ismeri annak tartalmát. A napirend felvezetéseként összefoglalja 
a közös önkormányzati hivatal létrehozásának és kezdeti fenntartásának körülményeit 
és az akkori döntések indíttatásait és tartalmát.  
Kifejti, hogy a közös hivatal létre hozásának „kényszere” a társtelepüléseken volt, az 
akkori lakosságszámukból adódóan. Szól  arról, hogy kezdetben az adott feladatok 
megoldásának helyszíne nagy részben, több igazgatási ág területén, így a pénzügyi és az 
adóigazgatásban is jelentős részben a székhelytelepülésen történt.  Elmondja azt is, hogy 
a megalakulást követő években akceptálva lettek a társtelepülések azon igényei melyek 
arra irányultak, hogy a pénzügyi igazgatás és az adóigazgatás a településeken helyben 
legyen, a lakossági igények mind teljesebb kiszolgálása érdekében. Összességében 
elmondható, hogy a települések közötti munkakapcsolat jó, a képviselő-testületek is 
rendszeres formális és informális kapcsolatban állnak egymással, jó viszonyt ápolnak. 
 
Felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére. 
 
Dr. Gáli Péter jegyző a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal 
ismerteti a korábbi egyeztetések során bekerült módosításokra is utalva,  a Hegyeshalmi 
Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról szóló megállapodás struktúráját. 
  
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban. 
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Kiss Béla polgármester kiemeli a megállapodás 4.1. pontját, miszerint a megállapodás 
létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített szótöbbséggel, testületenként 
külön-külön határoznak. Javasolja, hogy a megállapodásban úgy szerepeljen, hogy a 
három település képviselő-testületének egybehangzó döntéseivel határoznak a 
megállapodás létrehozásáról. 
Továbbiakban a megállapodás 11.1. pontjára tér ki, azon belül a közös önkormányzati 
hivatal működtetése során felmerülő dologi költségekre. A tervezetben egy felsorolás 
található, amely tartalmazza például az internet szolgáltatás finanszírozását, melyről ő 
úgy tudja, hogy azt minden önkormányzat saját maga fizeti.  
 
Szőke László polgármester a 4.1. pontjával   kapcsolatosan egyetért Kiss Béla 
polgármesterrel.  A kérdés második felére vonatkozóan elmondja, hogy az csak egy 
felsorolás, felkéri Kompis Zoltánné pénzügyi főmunkatársat, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületeket a kérdéses kiadások viseléséről. 
 
Kompis Zoltánné pénzügyi főmunkatárs elmondja, hogy a közös önkormányzati 
hivatal működtetése során felmerülő dologi költségek közül az alábbiak finanszírozása 
történik a közös hivatal révén: papír, írószer, gépjárműhasználat, postaköltség,  , 
reprezentáció a választások kapcsán, illetve a jegyző, aljegyző mobiltelefonja.  
 
Szakos Géza bezenyei képviselő hozzáfűzi, hogy a megállapodás azon mondata 
összefoglalja a működési kiadásokra vonatkozó részt, hogy : „..a saját önkormányzati 
épületek, saját intézményekhez kapcsolódó fenntartást és működtetést minden 
önkormányzatnak saját költségvetéséből kell megoldania.” 
 
Nusser Györgyné bezenyei képviselő kitér a közös önkormányzati hivatal létszámára. A 
jelen megállapodás a közös önkormányzati hivatalban betölthető közszolgálati 
tisztségviselői álláshelyek számát 21 főben állapítja meg, azonban a 2019. évi normatíva 
is csak 18,66 főre szólt. Megkérdezi, hogy a 2020. évi finanszírozás összegéről és a 
finanszírozott létszámról mikor kaphatnak az önkormányzatok pontos adatot.  
 
Szőke László polgármester a kérdésre válaszolva elmondja,  hogy megkereste a Magyar 
Államkincstárt, ebben a kérdésben,    azt a választ kapta, hogy körülbelül március végén 
tudnak tényleges számadatokat megadni. Addig -  javaslata szerint a tervezetnek 
megfelelően- ,  a közös önkormányzati hivatal működési költségeit a településeknek  
lakosságszámuk aránya szerint kell biztosítaniuk. Miután a kincstár által  közlésre kerül 
a támogatás mértéke és a finanszírozott létszám, a pénzügyesek vizsgálják át a 
fenntartási alternatívákat, majd azután kerülne sor  újabb együttes ülés  tartására, 
melynek keretében a testületek felülvizsgálják  a most benyújtott megállapodás 
finanszírozásra vonatkozó részét, melynek során ezt helyben hagyhatják, vagy a 
jelenlegitől eltérő külön megállapodásban módosítják.  
 
Nusser Györgyné bezenyei képviselő javasolja, hogy a polgármester úr által 
elmondottak tekintetében kerüljön egy konkrét időpont megállapításra és az kerüljön 
bele a megállapodásba.   
 
Kiss Béla polgármester  hozzászólásában elmondja, hogy a  decemberi egyeztetések 
során is azon a véleményen volt, hogy  mindegyik tagtelepülés tisztában van azzal hány 
munkavállalója van, függetlenül attól, hogy hol van a munkavégzés helye. Lakosságszám 
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arányában kiszámítható, hogy egy településre hány munkavállaló foglalkoztatására 
kapunk állami támogatást. Ennek függvényében kell kiszámítani az 
intézményfinanszírozásra a társult önkormányzatok által a foglalkoztatottak számának 
függvényében, a rájuk eső szükséges plusz finanszírozást. Ne bértömeggel számoljuk, 
hanem a kirendeltségeken foglalkoztatottak konkrét bérnagyságával. Amelyik 
településen szükséges, a rájuk jutó finanszírozáson túl, biztosítsák a felmerülő kiadások 
fedezetét. A dologi kiadásokat a tervezetnek megfelelően lakosságszám arányában 
finanszírozzuk. Véleménye szerint ez a megoldás lenne a legpraktikusabb és a 
legigazságosabb.  
Egyetért  az előző felszólalóval abban, hogy a finanszírozásra vonatkozó egyeztetéseket 
a végleges számok ismeretében meg kell kezdeni és a jelenlegi megállapodásba javasolja 
belefoglalni a külön megállapodás megkötésének konkrét időpontját.  
 
Márkus Erika polgármester elmondja, hogy Bezenyén fiatal, érettségizett dolgozók 
vannak, így Bezenye tekintetében a legminimálisabb a finanszírozás, támogatja az előtte 
felszólaló levéli polgármester álláspontját a finanszírozás módjáról.   
 
Szakos Géza bezenyei képviselő egyetért Márkus Erika polgármesterrel. Javasolja, hogy 
egyelőre kerüljön elfogadásra a lakosságszám arányos finanszírozás, azonban legyen 
meghatározva egy időpont amíg a finanszírozás módját felül kell vizsgálni.  
 
Fehér Attila levéli képviselő gratulál Hegyeshalomnak ahhoz, hogy nőtt az 
adóerőképessége. Úgy gondolja, hogy mindegyik önkormányzat saját hatáskörében 
döntsön a saját dolgozóiról. Támogatja a levéli polgármester által javasoltakat.  
 
Szőke László polgármester véleménye szerint, ha tovább akarunk lépni, jó lenne ha a 
képviselő-testületek elfogadnák a jelenlegi tervezetnek megfelelő megállapodást. A 
tervezet tartalmazza a megállapodás módosításának szabályozását, mely szerint a 
székhely önkormányzat, illetve bármely társult képviselő-testület kezdeményezheti a 
megállapodás módosítását. 
Továbbá elmondja, hogy sok olyan feladat, munka van, amit csak a székhelytelepülésen 
végeznek az egész közös önkormányzati hivatal tekintetében.  
Javasolja, hogy legyen egy tárgyalássorozat a közös önkormányzati hivatal működési 
költségének biztosításáról, finanszírozásáról és legyen meghatározva, hogy 2020. 
áprilisában megállapodnak arról a képviselő-testületek.  
 
Szakos Géza bezenyei képviselő hozzászólásában megállapítja, hogy most helyben a 
megállapodás véglegesítése tekintetében nem lehet eredményt elérni. Indulásnak 
fogadják el a testületek a tervezetben szereplő lakosságszám arányos finanszírozást és a 
konkrét költségvetési számok ismeretében lefolytatott újabb egyeztetéseket követően 
szülessen meg a végleges megállapodás.  
 
Kiss Béla polgármester kéri, hogy konkrét dátum legyen a jelenlegi tervezetbe beépítve 
a végleges megállapodás megkötésének időpontjául.  
 
Mészáros Tibor hegyeshalmi alpolgármester  hozzászólásában a helyzetet egy 
boldognak induló házassághoz hasonlítja, amelynek jelenlegi stádiumában a házastársak 
már a tartásdíjon perlekednek, vitatkoznak. Egyetért a megküldött megállapodás 
tervezet elfogadásával.   
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Márkus Erika polgármester is támogatja az elfogadást és egyúton köszöni a pénzügyes 
kollégák munkáját. 
 
Szőke László polgármester az elhangzottakat összefoglalva  javasolja, hogy a 
felmerült    pontosításokkal kerüljön a kiküldött megállapodás tervezet elfogadásra, 
úgymint:  
- A megállapodás 4. 1. pontjában szereplő „A megállapodás létrehozásáról az érintett 
képviselő-testületek minősített szótöbbséggel, testületenként külön-külön hozott 
egybehangzó határozattal döntenek”  szövegrész.    
- A megállapodás 15. pontjában lévő záró rendelkezésbe  épüljön be az alábbi 
szövegrész:  
- „ A képviselő-testületek ezen megállapodás 11. 1. pontjában szabályozott finanszírozási 
módokat legkésőbb 2020. április 15. napjáig együttes ülésen újratárgyalják és az 
önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozóan a megállapodást módosíthatják.” 
- A megállapodás 11.1. pontjából a felmerülő dologi költségek közül a telefon, 
mobiltelefon, az internet és a foglalkozás-egészségügy szövegrész kerüljön ki.  
 
Szőke László polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el. 
  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat polgármestere Szőke László felkéri a 
képviselő-testületet, hogy szavazzanak a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal 
további fenntartásáról szóló megállapodásnak a fentiekben  elhangzott módosításokkal 
és korrekciójával történő elfogadásáról. 
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

28 /2020.(II.12.) önkormányzati határozat   
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról 
szóló megállapodást az alábbi:   
- A megállapodás 4. 1. pontjában szereplő „A megállapodás létrehozásáról 
az érintett képviselő-testületek minősített szótöbbséggel, testületenként 
külön-külön hozott egybehangzó határozattal döntenek”  szövegrész.    
- A megállapodás 15. pontjában lévő záró rendelkezésbe  épüljön be az 
alábbi szövegrész:  
- „ A képviselő-testületek ezen megállapodás 11. 1. pontjában szabályozott 
finanszírozási módokat legkésőbb 2020. április 15. napjáig együttes ülésen 
újratárgyalják és az önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozóan a 
megállapodást módosíthatják.” 
- A megállapodás 11.1. pontjából a felmerülő dologi költségek közül a 
telefon, mobiltelefon, az internet és a foglalkozás-egészségügy szövegrész 
kerüljön ki.  
pontosításokkal elfogadja, jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: Szőke László polgármester 
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                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  

 
Bezenye Községi Önkormányzat polgármestere Márkus Erika felkéri a képviselő-
testületet, hogy szavazzanak a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további 
fenntartásáról szóló megállapodásnak a fentiekben  elhangzott módosításokkal és 
korrekciójával történő elfogadásáról. 
 
Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 

25/2020.( II.12.) határozat 
 Bezenye Községi  Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, 
hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról 
szóló megállapodást az alábbi:   
- A megállapodás 4. 1. pontjában szereplő „A megállapodás létrehozásáról 
az érintett képviselő-testületek minősített szótöbbséggel, testületenként 
külön-külön hozott egybehangzó határozattal döntenek”  szövegrész.    
- A megállapodás 15. pontjában lévő záró rendelkezésbe épüljön be az 
alábbi szövegrész:  
- „ A képviselő-testületek ezen megállapodás 11. 1. pontjában szabályozott 
finanszírozási módokat legkésőbb 2020. április 15. napjáig együttes ülésen 
újratárgyalják és az önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozóan a 
megállapodást módosíthatják.” 
- A megállapodás 11.1. pontjából a felmerülő dologi költségek közül a 
telefon, mobiltelefon, az internet és a foglalkozás-egészségügy szövegrész 
kerüljön ki.  
pontosításokkal elfogadja, jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: Márkus Erika polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  

 
 
Levél Községi Önkormányzat polgármestere Kiss Béla felkéri a képviselő-testületet, 
hogy szavazzanak a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról 
szóló megállapodásnak a fentiekben  elhangzott módosításokkal és korrekciójával 
történő elfogadásáról. 
 
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:    
 

52/2020.( II.12.) határozat 
 Levél Községi  Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal további fenntartásáról szóló 
megállapodást az alábbi:   
- A megállapodás 4. 1. pontjában szereplő „A megállapodás létrehozásáról 
az érintett képviselő-testületek minősített szótöbbséggel, testületenként 
külön-külön hozott egybehangzó határozattal döntenek”  szövegrész.    
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- A megállapodás 15. pontjában lévő záró rendelkezésbe  épüljön be az 
alábbi szövegrész:  
- „ A képviselő-testületek ezen megállapodás 11. 1. pontjában szabályozott 
finanszírozási módokat legkésőbb 2020. április 15. napjáig együttes ülésen 
újratárgyalják és az önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozóan a 
megállapodást módosíthatják.” 
- A megállapodás 11.1. pontjából a felmerülő dologi költségek közül a 
telefon, mobiltelefon, az internet és a foglalkozás-egészségügy szövegrész 
kerüljön ki.  
pontosításokkal elfogadja, jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
Felelős: Kiss Béla  polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal  
 

 
Szőke László polgármester köszöni a képviselő-testületi tagoknak a részvételt, illetve 
köszöni a pénzügyi munkatársak munkáját.  
 
Több napirend nem volt, Szőke László polgármester  az együttes ülést bezárja.  
 

k.m.f. 
 

 
………………………………………………                                                   ……………………………………… 
Márkus Erika polgármester                                                  Kiss Béla polgármester  

 
  

 
……………………………………………… 

Szőke László polgármester  
 
  
 
 

………………………………………………. 
dr. Gáli Péter jegyző  

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 
 
 

………………………………………….                                          …………………………………… 
Hiltser Mátyás  alpolgármester                                               Dorfinger Károly alpolgármester 
 

 
 

……………………………………………. 
Mészáros Tibor alpolgármester 
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