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H1/84-5/2020. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 
12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Szőke László polgármester 

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

Hivatalból jelen vannak: 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
dr. Gáli Péter jegyző  

             Kompis Zoltánné pénzügyi főmunkatárs 
             Alker Georgina vezető-tanácsos 
             Farkas Anna Rebeka asszisztens 
             Gál Martina asszisztens 
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Tóth Gyula képviselő 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Mészáros Tibor alpolgármester, képviselőt 
megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Mészáros Tibor alpolgármester, képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek 
megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkérdezi a 
képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és 
megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el a rendkívüli nyilvános ülés végleges napirendi pontjait.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
29/2020.(II.12.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
Napirendi pontok: 

1. 2020. évi költségvetés I. olvasatban történő megtárgyalása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
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2. Iskolai körzethatárok megtárgyalása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 

3. Törvényességi felhívás megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 

4. Óvodai körzethatárok kijelölése tárgyában döntés 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

5. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása, tájékoztató a 2020. 
évi szabadság igénybevételéről 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

6. Egyebek: 

 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

1. Napirendi pont  
2020. évi költségvetés I. olvasatban történő megtárgyalása 
(1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésén a 
pénzügyes kollégák folyamatosan dolgoznak. Az állami támogatások összesen 
191.459.879.- Ft-ot tesznek ki. Ezek után ismerteti a közhatalmi bevételeket tételesen, a 
tervezett adóbevételeket, továbbá a 2019. évi pénzmaradványt. Elmondja még, hogy 
jelenleg a telekértékesítésből származó bevétel kb. 100 millió Ft-ra kerül tervezésre. A 
bevételek mindösszesen 1.172.914.370 Ft összegre lettek tervezve. A 2020. évi kiadások 
tekintetében elmondja, hogy beruházásra, felújításra 403.664.690 Ft lett tervezve majd 
részletezi a felosztást a jegyzőkönyv 1.  számú melléklete szerint. Ezek után részletesen 
ismerteti az működési kiadásokat és a működési bevételeket.  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi, ügyrendi-, jogi bizottság is 
tárgyalta a napirendet, felkéri Molnár Sándort a bizottság elnökét a határozati javaslat 
ismertetésére. 
Molnár Sándor bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk is tárgyalta a 2020. évi 
költségvetési terveket, melyeket egyhangúlag végleges kidolgozásra javasolnak. 
 
Szőke László polgármester javasolja, hogy kerüljön ellenőrzésre az, hogy amit a 
településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi bizottság elfogadott és betervezett 
az mind belefér-e a költségvetésbe. Továbbá javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
végleges kidolgozáshoz alapnak fogadják el a tervezetet, mint egy első olvasatot. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
30/2020.( II.12 .) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés 
tervezet fő összegeit a jegyzőkönyv 1. számú mellékletben foglaltak szerint végleges 
kidolgozásra javasolja, arra alkalmasnak találja. 
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Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 

dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

2. Napirendi pont  
Iskolai körzethatárok megtárgyalása 

(2. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdésében foglaltak alapján 2020. január elsejét követően a 
területileg illetékes tankerületi központok feladatkörébe került az iskolák felvételi 
körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési 
körzetének meghatározása. A Tankerületi Központ elkészítette a 2020/2021. tanévre 
vonatkozó felvételi körzetekről szóló döntéstervezetet, melyet véleményezés céljából a 
települési önkormányzatok részére megküldött. 
Az előterjesztés tárgyát képező véleményezés a Győri Tankerületi Központ 
fenntartásában lévő Lőrincze Lajos Általános Iskolát érinti. Az iskola beiskolázási 
körzete: „Hegyeshalom-Levél települések közigazgatási területe.” 
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a Lőrincze Lajos Általános Iskola 
Hegyeshalom beiskolázási körzetét. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
31/2020.( II.12 .) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében kapott véleményezési jogkörében 
eljárva a Győri Tankerületi Központ fenntartásában lévő, Lőrincze Lajos Általános Iskola 
Hegyeshalom beiskolázási körzetével egyetért. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Győri Tankerületi Központ 
igazgatóját tájékoztassa. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont  
Törvényességi felhívás megtárgyalása 

(3. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére. 
 
Dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy 2020. január 29-én GY/04/352-1/2020. számon 
törvényességi felhívás érkezett a hivatalhoz, hogy a képviselő-testület jogszabálysértést 
követett el, amikor 202/2019. (X.28) és 203/2019. (X.28.) határozataival Mészáros Tibor 
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alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését 2019.10.13. napjától, azaz a 
megválasztását megelőző időponttól állapította meg.  
A törvényességi felhívásra tett intézkedésre 30 nap áll rendelkezésre, így 2020.  február 
29-ig a kormányhivatalt az elektronikus felületen tájékoztatni kell a testület 
állásfoglalásáról. 
Javaslom a felhívásban foglaltak jóváhagyását, a jövőben a jogszabályban foglaltak 
betartását.    
 
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása, mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi 
fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
32/2020.( II.12 .) önkormányzati határozat 
1.Hegyeshalom Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GY/04/352-1/2020 számú törvényességi felhívását 
megtárgyalta, a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület Mészáros Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2019. október 28. napjától Mötv. 80.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével 70%-ban 
191.954.-Ft/ hó bruttó összegben, a költségtérítését ugyanezen időponttól 28. 793.- Ft/hó 
bruttó összegben állapítja meg.  
2. Felkéri Mészáros Tibor alpolgármestert, hogy a számára 2019. október 13. és 2019. 
október 28. közötti időszakra jogalap nélkül kifizetett tiszteletdíjat és költségtérítést az 
önkormányzat bankszámlájára 30 napon belül utalja vissza.   
3. A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése tárgyában hozott 
202/2019. (X.28) és 203/2019. (X.28.) határozatait visszavonja.  
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet 
Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus felületén tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatalt. 
Felelős: Szőke László polgármester   
                dr. Gáli Péter jegyző  

 Határidő: azonnal és kormányhivatal értesítésére 2020.02.29. 
 

4. Napirendi pont  
Óvodai körzethatárok kijelölése tárgyában döntés 

 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-
testületének a köznevelési közfeladatellátási kötelezettsége teljesítése körében 
határozatban kell megállapítania az önkormányzat által fenntartott óvoda kötelező 
felvételt biztosító körzethatárait. Elmondja továbbá, hogy az erről szóló határozatot a 
jegyzőnek a döntés követő 15 napon belül fel kell töltenie a köznevelés információs 
rendszerébe. Elmondja még, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde fogadja a településen lakóhellyel rendelkező óvodába beíratott 
gyermekeket, az óvodai intézményegység kötelező felvételt biztosító körzethatára 
megegyezik a település közigazgatási határával.  Az ismert tények alapján kéri a 
képviselőket, hogy az elhangzottak szerint állapítsák meg az óvodai körzethatárt, továbbá, 
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hogy bízzák meg a jegyzőt a határozat és a szükséges adatok feltöltésével a köznevelés 
információs rendszerébe.  
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása, mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi 
fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
33/2020.( II.12 .) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi 
körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Hegyeshalom Nagyközségi 
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő, Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával 
(teljes település).  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat 
rögzítse a köznevelés információs rendszerében.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 15 nap 
 

5. Napirendi pont  
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása, tájékoztató a 2020. évi 
szabadság igénybevételéről 

(4. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján a 
főállású polgármester 25 nap alapszabadságra és 14 nap pótszabadságra jogosult  
Hivatkozott jogszabályhely szerint: „(2) A polgármester előterjesztésére a 
képviselőtestület minden év február 28- ig jóváhagyja a polgármester szabadságának 
ütemezését. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a 
következő ülésen tájékoztatja.  A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően 
csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 
tizenöt nappal megtett bejelentést követően veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani 
a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő 
év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 
 
Ezután beszámol a 2019. évben igénybe vett szabadságáról, amelyből mindösszesen 9 
munkanapot hozott át az idei évre. A 2020. évi szabadság ütemezését is részletesen 
ismerteti a testülettel és kéri fogadják el a 2019. évben igénybe vett szabadságról szóló 
beszámolóját és az idei év szabadságütemezését is.  
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A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
34/2020.( II.12 .) önkormányzati határozat 

1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
2019. évben igénybe vett szabadságról szóló beszámolóját jóváhagyja, elfogadja. 

2. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak alapján 
hagyja jóvá a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének 2020. 
évi szabadságolási ütemtervét.   

 
január  3           nap                      

február             2              nap  

március            5              nap 

április               0               nap 

május                5              nap 

június               5               nap 

július                 5              nap  

augusztus        10            nap   

szeptember       3            nap  

október             5             nap 

november         0             nap 

december          5             nap 

             ---------------------------------------------- 
Összesen: 39 nap (2020. évi)      2019. évről maradt: 9    nap      
 
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
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: 
 
 
 

     Mészáros Tibor  
alpolgármester, képviselő 


