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H/119-7/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
március 28-án megtartott nyilvános üléséről.  
Jelen vannak:  Szőke László polgármester 

   dr. Szegedi János alpolgármester  
                              Belya Attila képviselő 

   Kauschitz János képviselő   
                              Mészáros Tibor képviselő    
                              Fekete Tamás képviselő  
 
Hivatalból jelen vannak: 

dr. Gáli Péter jegyző 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
Weisz Erika 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 az ülésen nem tud részt venni.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kauschitz János képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Kauschitz János képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
A jegyzőkönyv vezetésére Weisz Erika asszisztenst kéri fel. 
 
Szőke László polgármester a napirendiek előtt tájékoztatja a nézőket, hogy az M15-ös 
autóút 2x2 sávossá történő bővítése fizikálisan is megkezdődött. Sejthető volt, hogy 
ennek a forgalmas útszakasznak az átépítése nem lesz egyszerű, lesznek fennakadások. 
Várhatóan a munkálatok 2020. március 15. napjával fejeződnek be. A lezárást követően 
már az első hétvégén látható volt, hogy több kilométeres a torlódás, sajnos több baleset 
is történt azóta az „Y” kereszteződésnél.  Elmondja továbbá, hogy ebből kifolyólag 
ideiglenes forgalmi rend változási kérelemmel levélben megkereste a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-t, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t és a Strabag Magyarország Kft.-
t. Eddig csak a Strabag válaszolt a levélre. 
Kéri a tisztelt utasokat, hogy a munkálatok ideje alatt legyenek türelmesek, 
körültekintőek. Amennyiben módjukban áll esetlegesen keressenek alternatív útvonalat. 
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván. 
 
Ezután a polgármester javasolja a 2. napirendnek a tárgysorból történő levételét, mivel a 
pénzügyi, ügyrendi – jogi bizottsági ülésen is megtárgyalásra került ez a napirend és az 
előző üléshez képest, ahol már az alkalmazotti térítési díjak előző évi nyersanyagnormák 
megállapításra és elfogadásra kerültek. Majd ismerteti a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat, javasolja továbbá, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretén belül tárgyalja 
meg a testület a következőket: 

11.1. Hegyeshalom közvilágítás bővítés tárgyában szerződés aláírására 
felhatalmazás adása 
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11.2. Hegyeshalom multimac technológiával történő útfelújítás tárgyában 
szerződés aláírására felhatalmazás adása 
11.3. A Hegyeshalmi Evangélikus Társegyházközség templomának 
környezetrendezés tárgyában szerződés aláírásra felhatalmazás adása 
11.4.   Polgármesteri hivatal VI. ütemének felújítása tárgyában szerződés 
aláírására felhatalmazás adása  
11.5. Tájékoztató a kultúrház egyeztető tárgyalásáról 
11.6. A 2019. évi út- és járda felújítási és karbantartási program összeállítása 

 
Megkérdezi a képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé 
felveendő és megtárgyalandó témakörben.   
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el az általa javasolt kiegészítéseket. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
45/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
1. a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot a tárgysorozatból leveszi, valamint 
2. az „Egyebek” napirendi pont keretében az alábbi napirendeket is megtárgyalja:  

11.1. Hegyeshalom közvilágítás bővítés tárgyában szerződés aláírására 
felhatalmazás adása 
11.2. Hegyeshalom multimac technológiával történő útfelújítás tárgyában 
szerződés aláírására felhatalmazás adása 
11.3. A Hegyeshalmi Evangélikus Társegyházközség templomának 
környezetrendezés tárgyában szerződés aláírásra felhatalmazás adása 
11.4.   Polgármesteri hivatal VI. ütemének felújítása tárgyában szerződés 
aláírására felhatalmazás adása  
11.5. Tájékoztató a kultúrház egyeztető tárgyalásáról 
11.6. A 2019. évi út- és járda felújítási és karbantartási program összeállítása 

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezután a polgármester ismerteti a nyilvános ülés végleges tárgysorozatának napirendi 
pontjait.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák:  
 
46/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-ai 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

1. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei és főzőkonyhai szervezeti egységeinek 
intézményi beszámolója 

Előterjesztő: Magyarné Gaál Judit óvodavezető 
2. Az óvodai beiratkozás napjának elfogadásáról döntés 

Előterjesztő: Magyarné Gaál Judit óvodavezető 
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3. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata   
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

4. Az önkormányzat 2019. évi parkosítási és közterület fejlesztési munkatervének 
elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Tibor bizottsági elnök 

5. Civil szervezetek támogatási keretének felosztása 
Előterjesztő: dr. Szegedi János alpolgármester 

6. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület üzemanyag támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

7. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület rendezvény támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

8. Mizser Attila kérelméről döntés 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

9. Döntés a Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

10. Felhatalmazás éven túli kölcsönszerződés aláírására 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

11. Egyebek: 
11.1. Hegyeshalom közvilágítás bővítés tárgyában szerződés aláírására 
felhatalmazás adása 
11.2. Hegyeshalom multimac technológiával történő útfelújítás tárgyában 
szerződés aláírására felhatalmazás adása 
11.3. A Hegyeshalmi Evangélikus Társegyházközség templomának 
környezetrendezés tárgyában szerződés aláírásra felhatalmazás adása 
11.4.   Polgármesteri hivatal VI. ütemének felújítása tárgyában szerződés 
aláírására felhatalmazás adása  
11.5. Tájékoztató a kultúrház egyeztető tárgyalásáról 
11.6. A 2019. évi út- és járda felújítási és karbantartási program összeállítása 

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei és főzőkonyhai szervezeti egységeinek 
intézményi beszámolója 
(1. számú melléklet)  
 
Magyarné Gaál Judit intézményvezető ismerteti a Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha 
szervezeti tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet a képviselők is megkaptak, annak 
tartalmát áttanulmányozhatták. (1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás, 
észrevétel. 
 
Belya Attila képviselő megköszöni a tartalmas beszámolót, majd elmondja, hogy úgy 
gondolja, mint ahogy a beszámolóban is elhangzott, mind tárgyi és mind a személyi 
feltételek adottak a bölcsődében. Megkérdezi az intézményvezetőt, hogy a bölcsőde 
bővítés kapcsán mit gondol, van-e igény a bővítésre. 
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Magyarné Gaál Judit intézményvezető úgy látja, hogy a bölcsőde bővítésére van igény, 
szükségszerűnek tartja, mivel nagyon sokan költöznek a faluba olyan családok, akiknek 
kicsi gyermekeik vannak és még várható is, hogy növekedni fog a bölcsődét igénylők 
száma a mostani gyermeklétszám adatok tükrében. 
 
Kauschitz János képviselő megköszöni a tartalmas beszámolót és javasolj azt a 
testületnek elfogadásra. 
 
Szőke László polgármester megköszöni a beszámolót, elmondja örömteli tény az, hogy 
településünkön megfelelő a gyermekszaporulat, oly mértékben is, hogy az a bölcsőde 
befogadási kapacitásának bővítését teszi szükségessé, amelyet az önkormányzat 
pályázaton útján kívánja megvalósítani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
47/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határoz, hogy a 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei és főzőkonyhai szervezeti egységeinek 
intézményi beszámolóját a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyólag tudomásul veszi, azt elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
     Magyarné Gaál Judit intézményvezető 
Határidő: folyamatos 
 
2. Napirendi pont 
Az óvodai beiratkozás napjának elfogadásáról döntés 
 
Szőke László polgármester felkéri Magyarné Gaál Juditot az óvoda intézményvezetőjét 
a napirend előterjesztésére. 
Magyarné Gaál Juditot, elmondja, hogy a beiratkozás napjáról a döntést a képviselő-
testületnek jogszabály alapján kell meghozni és azt, hogy az idei évben 2019. április 29.- 
április 30. napján 08:00-14:00 óra közötti időpontot kéri meghatározni.  
 
Kérdés, vélemény nem hangzik el, így a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi 
pontot. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
48/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határoz, hogy a 
hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozásának időpontjaként a 
2019. április 29.- április 30. napján 08:00-14:00 óra közötti időintervallumot jelöli ki. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról szóló közleménynek a honlapon történő közzétételéről 
gondoskodjon. 
Felelős: Szőke László polgármester 
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     dr. Gáli Péter jegyző 
     Gaál Rózsa Judit intézményvezető 
Határidő: 30 nap 
 
 
3. Napirendi pont  
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata   
A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 
(2-3. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy Piller Veronika felelős akkreditált 
közbeszerzési tanácsadó elkészítette az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési 
szabályzatát, amelyre elsősorban az elektronikus rendszer, EKR gyakorlatban történő 
változásai miatt került sor, mint például a közzétételt érintően.  Elmondja azt is, hogy a 
döntéshozatalra vonatkozóan nincs változás az előző évi szabályzathoz képes.  Ezek után 
ismerteti részletesen a szabályzat tartalmát a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének 
megfelelően, majd felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét, hogy a napirend 
kapcsán ismertesse a bizottsági állásfoglalását. 
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja 
elfogadásra az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési szabályzatát. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 
  
49/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határoz, hogy az 
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési szabályzatát a jegyzőkönyv 2. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja, jóváhagyja.  
Az önkormányzat 39/2018.(III.29.) önkormányzati határozat számon elfogadott 2018. 
évi közbeszerzési szabályzata érvényét veszti.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Ezután a polgármester elmondja, hogy a 2019. közbeszerzési tervet is szükséges a 
képviselő-testületnek elfogadnia, amelyben most nullás értékek szerepelnek, mivel az 
idei évben az önkormányzat közbeszerzés hatálya alá tartozó értékhatárt elérő 
beszerzést nem tervez. A későbbiekben, ha ez változik akkor a közbeszerzési terv akár 
év közben is módosítható. Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét, hogy a 
napirend kapcsán ismertesse a bizottsági állásfoglalását. 
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja 
elfogadásra az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 
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50/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte úgy határoz, hogy az 
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv 3. számú mellékletének 
megfelelő tartalommal elfogadja, azt jóváhagyja. 
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéről 
gondoskodjanak. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Napirendi pont 
Az önkormányzat 2019. évi parkosítási és közterület fejlesztési munkatervének 
elfogadása 
(4. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásos anyagot 
minden képviselő kézhez kapta, felkéri Mészáros Tibor bizottsági elnököt a napirend 
előterjesztésére. 

 
Mészáros Tibor bizottsági elnök elmondja, hogy a településfejlesztési, 
környezetvédelmi és egészségügyi bizottság tárgyalta az éves parkosítási és közterület 
fejlesztési programot, amelyet részletesen ismertet a testülettel a jegyzőkönyv 4. számú 
mellékletének megfelelően, és elfogadásra javasolja azt.    

 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e kérdés, vélemény, hozzászólás.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatokat hozzák: 
 
51/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyeshalom 
Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi parkosítási és közterület fejlesztési programját a 
jegyzőkönyv 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 

                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő:  folyamatos 
 
 
5. Napirendi pont 
Civil szervezetek támogatási keretének felosztása 
(5. számú melléklet) 
  
Szőke László polgármester felkéri dr. Szegedi János alpolgármestert a napirend 
előterjesztésére.  
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Dr. Szegedi János alpolgármester tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy március 
29.-én a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság tárgyalta a napirendet. Az ülésre meghívták 
az érintett civil szervezetek vezetőit. Elmondja még, hogy a tavalyi évben 10.000.000. 
forint került felosztásra, ahogy az idén is ugyanezen összeg lett tervezve e célra a 
költségvetésben.  Ezek után átadja a szót a bizottság elnökének, hogy a bizottság által 
javasolt felosztást ismertesse.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk egyhangúlag javasolja, hogy a Hegyeshalmi Kulturális Egyesület részére 
1.400. 000.- Ft, a HSC 1931 Egyesület részére 3. 300. 000.- Ft, a Természetbarát 
Egyesület részére 160.000.- Ft kerüljön felosztásra a keretből. Továbbá javasolják, hogy 
a községszépítő alapítvány számlájára kerüljön utalásra 5.140.00.- Ft, amelyre több 
szervezet pályázhat majd. 
 
Szőke László polgármester hozzáteszi, hogy az alapítvány számlájára utalt támogatási 
összegből elsősorban rendezvények támogatását lehet majd megpályázni, olyanokét, 
amelyek a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, 
társaséletre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok megvalósítását célozzák meg.   
 
Javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslatnak megfelelően elfogadásra a 
felosztást. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
52/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési   
rendeletében   megállapított „civil szervezetek támogatása” elnevezésű 10.000.000.- Ft 
előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg és osztja fel:  
 
Kulturális Egyesület                                                       1.400.000- Ft 
Hegyeshalmi Sport Club                                               3.300.000 -Ft 
Természetbarát Egyesület                                           160.000- Ft 
Mindösszesen:                                                               4.860.000  - Ft 
 
A Hegyeshalom Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó 
Közhasznú Alapítvány számlájára történő átutalás :  5.140.000 -Ft  
 
A támogatás folyósításának feltétele az együttműködési megállapodás megkötése, és a 
2018. évi támogatás felhasználásáról történő pénzügyi elszámolás.   
Felelős: Szőke László polgármester 

                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő:  folyamatos 
 
 
6. Napirendi pont 
Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület üzemanyag támogatási kérelme 
(6. számú melléklet) 
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Szőke László polgármester ismerteti a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület kérelmét, 
melyben azzal a kéréssel fordulnak a képviselő-testület felé, hogy a MOL 
üzemanyagkártyájukra 100.000 Ft összegű támogatást biztosítson a testület. 
Kérelmében leírja, hogy az üzemanyag költségek kimutathatók és nyomon követhetők.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a MOL üzemanyagszámlára 100.000 forint 
összegű feltöltéshez járuljon hozzá. 
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk egyhangúlag javasolja, a MOL üzemanyagkártya 100.000 forinttal történő 
feltöltését. 
 
Szőke László polgármester 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, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
53/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MOL 
üzemanyagkártyára 100.000 forint összegű támogatást biztosít a Hegyeshalmi Polgárőr 
Egyesület részére, a 2019. évi költségvetés terhére. 
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap  
 
 
7. Napirendi pont 
Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület rendezvény támogatási kérelme 
(7. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a szervezők megkeresték a képviselő-
testületet és kérik, hogy a „Hol a tojás, piros tojás?” című rendezvény színvonalas 
megrendezését 350.000 Ft összeggel támogassák. Elmondja még, hogy a program 
minden évben megrendezésre kerül, nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében. 
Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a hagyományőrző alapítványon keresztül 
biztosítson támogatást a kérelemnek megfelelően.   
 
Kauschitz János a pénzügyi- ügyrendi, jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is tárgyalta a napirendet és a Hegyeshalom Hagyományőrző Községszépítő   
és Takarékoskodó Közhasznú Alapítványon keresztül javasolja a támogatás biztosítását. 
   
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el. 
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A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
54/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Hol a 
tojás, piros tojás” rendezvény támogatására vonatkozó kérelmet továbbítja a 
Hegyeshalmi Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Közhasznú alapítvány 
kuratóriuma felé, a kért támogatás megítélése céljából. 
Felelős: Szőke László polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
8. Napirendi pont 
Mizser Attila kérelméről döntés 
(8. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti Mizser Attila (3104 Salgótarján, Széchenyi út 66.) 
kérelmét, aki a Damjanich utcában található önkormányzati teleket kívánja 
megvásárolni.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 1095 hrsz-ú ingatlan tekintetében készíttessen 
az önkormányzat hivatalos értékbecslést, majd annak elkészülte után – mivel több 
érdeklődő is van a telek iránt -, pályázat útján értékesítse a jelentkezők között az 
ingatlant.  
Javasolja továbbá, hogy a most tárgyalt kérelem is a többi kérelemmel együtt legyen 
majd számításba véve. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
55/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testület úgy határoz, hogy a 
tulajdonában lévő 1095 hrsz-ú Damjanich utcai ingatlanára Mezei Tibor akkreditált 
értékbecslővel hivatalos értékbecslést készíttet. Annak elkészülte után, mivel annak 
megvételére több jelentkező van pályázat útján kívánja értékesíteni az ingatlant. 
Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
9. Napirendi pont 
Döntés a Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 
(9. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
kérelmét a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képező megegyező tartalommal. Javasolj a 
képviselő-képviselő testületnek, hogy az egyesület 2019. évi gépjárműfecskendő éves 
118.592 forint összegű biztosítási díját az önkormányzat utalja át az egyesület részére. 
 
Kauschitz János a pénzügyi- ügyrendi, jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja azt a képviselő-testületnek. 
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Szőke László polgármester 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, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
56/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének helyt ad és a 2019. évi 
gépjárműfecskendő biztosítási díjára 118.592 Ft összegű támogatást nyújt, a 2019 évi 
költségvetés terhére. 
Felkéri a tisztségviselőket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
10. Napirendi pont 
Felhatalmazás éven túli kölcsönszerződés aláírására 
(10. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismereti a képviselő-testülettel az OTP Bank levelét, 
melyben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 700.000.000 Ft összegű kölcsön 
engedélyezésre került. Ezután ismerteti a képviselő-testülettel a határozati javaslatban 
foglaltakat.  
Kéri a képviselő testületet, hogy hatalmazza fel őt a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyekben 
eljárjon és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse.  
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása. 
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is tárgyalta a napirendet egyhangúlag elfogadásra javasolja azt a képviselő-
testületnek. 
 
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
57/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy éven 
túli hitel (célhitel) igénybevételét rendeli meg. 
A hitel célja: éven túli beruházási hitel (Hegyeshalom volt Kisiskola épületének 
közösségi házzá történő átalakítása és bővítése célra. 
A hitel összege: 700.000.000,- Ft 
A hitel futamideje: 2034. március 31. 
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Hitelfedezet: Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal: 
 a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
 a futamidő alatti évek költségvetésbe a felvett hitel és járulékait betervezi és 

jóváhagyja. 
Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos 
jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi költségvetési bevételt. 

 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe 
véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/bekezdésben meghatározott korlátozás 
alá. 
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő 
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a 
Bankkal megkösse. 
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
 
11. Egyebek 
11.1. Hegyeshalom közvilágítás bővítés tárgyában szerződés aláírására felhatalmazás 
adása 
(11. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a jegyzőkönyv 12. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal a közvilágítás bővítése kapcsán (temető előtti 
parkoló megvilágítás, temető járdáinak megvilágítása, Aradi u. – Fő u. közötti kerékpárút 
megvilágítása) a bírálati és döntési jegyzőkönyvet. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. 
 
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
58/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom közvilágítás bővítési (temető előtti parkoló megvilágítás, temető járdáinak 
megvilágítása, Aradi u. – Fő u. közötti kerékpárút megvilágítása) munkáira beérkezett 
három árajánlat közül a legkedvezőbb árajánlatot tevő Kábelbarát Mérnökiroda Kft. 
(9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 19.) bruttó 17.090.616 Ft összegű ajánlatát fogadja 
el. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére és aláírására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
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11.2 Hegyeshalom multimac technológiával történő útfelújítás tárgyában szerződés 
aláírására felhatalmazás adása 
(12. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a jegyzőkönyv 13. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal a multimac technológiával történő útfelújítási 
munkák kapcsán elkészült bírálati és döntési jegyzőkönyvet. 
 
Mészáros Tibor a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Egészségügyi bizottság 
elnöke elmondja, hogy bizottságuk is tárgyalta a napirendet és a multimac 
technológiával történő útfelújítási munkáira beérkezett három árajánlat közül a 
legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő Bitunova Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-
37.) ajánlatát javasolja elfogadásra, Hegyeshalomban Haladás, Hársfa és Szövetkezet 
utcákban az ajánlattal egyező műszaki tartalommal 16.278.479 Ft áfával növelt összes 
áron. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása. 
 
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
59/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat multimac technológiával történő útfelújítási 
munkáira beérkezett három árajánlat közül a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő 
Bitunova Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.) ajánlatát fogadja el, Hegyeshalomban 
Haladás, Hársfa és Szövetkezet utcákban az ajánlattal egyező műszaki tartalommal 
16.278.479 Ft áfával növelt összes áron. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére és aláírására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
11.3. A Hegyeshalmi Evangélikus Társegyházközség templomának környezetrendezés 
tárgyában szerződés aláírásra felhatalmazás adása 
(13. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a jegyzőkönyv 14. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal a Hegyeshalmi Evangélikus Társegyházközség 
templomának környezetrendezés munkák kapcsán elkészült bírálati és döntési 
jegyzőkönyvet. 
 
Mészáros Tibor a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Egészségügyi elnöke 
elmondja, hogy bizottságuk is tárgyalta a napirendet és az összességében a 
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legelőnyösebb árajánlatot tevő Háromtölgy 2003 Kertépítő és Szolgáltató Kft. (9200 
Mosonmagyaróvár, József A u. 41.) bruttó 10.520.092 Ft összegű ajánlatát javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása. 
 
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
60/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Evangélikus Társegyházközség templomának környezetrendezés 
munkáira beérkezett három árajánlat közül az összességében a legelőnyösebb 
árajánlatot tevő Háromtölgy 2003 Kertépítő és Szolgáltató Kft. (9200 
Mosonmagyaróvár, József A u. 41.) bruttó 10.520.092 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére és aláírására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
 
11.4. Polgármesteri hivatal VI. ütemének felújítása tárgyában szerződés aláírására 
felhatalmazás adása 
(14. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a jegyzőkönyv 14. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal a Polgármesteri Hivatalának VI. ütemének 
felújítási munkák kapcsán elkészült bírálati és döntési jegyzőkönyvet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
61/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 
 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának VI. ütemének 
felújítási munkáira beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb árajánlatot tevő 
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.) bruttó 
13.862.304 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére és aláírására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
 
11.5. Tájékoztató a kultúrház egyeztető tárgyalásáról 
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(15. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hegyeshalom 
kultúrház kivitelezési költségeinek csökkentése tárgyában egyeztető tárgyalás 
megtartására került sor 2019. március 22-én. A tárgyaláson a jelenlévő szakági 
szakemberek annak lehetőségét vizsgálták, hogy milyen módon lehetséges a kivitelezői 
ajánlat díjainak csökkentése a műszaki tartalom változtatása nélkül, mely a jegyzőkönyv 
15. számú mellékletében megtalálható. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette. 
 
11.6. A 2019. évi út- és járda felújítási és karbantartási program összeállítása 
(16. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásos anyag 

megküldésre került minden képviselőnek, felkéri Mészáros Tibort a településfejlesztési, 

környezetvédelmi és egészségügyi bizottság elnökét a napirend előterjesztésére. 

Mészáros Tibor bizottsági elnök előterjeszti a 2019. évi útépítési, útkarbantartási és 
járdaépítési programot a tervezetnek megfelelően.  
 
Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak fogadják el a 

tervezetnek megfelelően az útépítési, karbantartási és járdaépítési programot.  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
62/2019.(III.28.) önkormányzati határozat 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyeshalom 
Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi útépítési, útkarbantartási és járdaépítési 
programját a jegyzőkönyv 16. számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, 
elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 

                 dr. Gáli Péter jegyző   
Határidő:  folyamatos 

 
 
Több napirend nem volt, a polgármester az ülést bezárja, megköszöni a képviselők 
munkáját. 

k.m.f 
 
 

 
 
           Szőke László                                                          dr. Gáli Péter  
           polgármester                                                              jegyző 
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Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 

Kauschitz János 
képviselő 

 


