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H/ 119-  9 /2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 
25-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  
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 5 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.    
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kauschitz János  képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Kauschitz János  képviselőt  jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt kéri fel. 
 
Napirend előtt Szőke László polgármester köszönetét fejezi ki Molnár Sándor Gyulának a 
nagyközség érdekében végzett munkájáért. Megköszöni a nagyközség 
tanácstestületében, majd az önkormányzati bizottságokban és képviselő-testületekben 
végzett több évtizedes áldozatos munkát, amellyel hozzájárult településünk 
fejlődéséhez. Köszönti 70 . születésnapja alkalmából és átadja neki a képviselő-testület 
nevében a díszoklevelet.  
 
Ezután a polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  
 
Megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő 
és megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi tagoknak fogadják el 
a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
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: 
 
65/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25-i   
nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:  
1. Jutalmazásokról döntés   
    Előterjesztő: Szőke László polgármester  
 2. Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről a 2018. évre 
vonatkozólag 
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    Előterjesztő: Szőke László polgármester  
                            Kissné Somogyi Hajnalka családsegítő  
3. Területbérleti kérelmekről döntés 
          Előterjesztő: Szőke László polgármester  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
Jutalmazásokról döntés   
( 1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy megkereste őt a mosonmagyaróvári 
rendőrkapitányság vezetője, hogy a Rendőrség Napja alkalmából kitüntetésre javasol 
három, a hegyeshalmi rendőrőrs állományába tartozó rendőrt, akiknek jutalmazásához 
kéri az önkormányzat segítségét is. Továbbá ismerteti a katasztrófavédelmi igazgatóság 
megkeresését is, aki a Szent Flórián nap alkalmából tett javaslatot két tűzoltó 
kitüntetésére, akik aktív tagjai az önkéntes tűzoltó egyesületnek, példaértékű munkát 
végeznek.  
Elmondja azt is, hogy a pénzügyi- ügyrendi- jogi bizottság is tárgyalta a napirendet, 
felkéri a bizottság elnökét ismertesse a bizottsági javaslatot.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság bruttó 330.000.- Ft –os 
jutalomkeretet javasol a három rendőrségi alkalmazottaknak, 270. 000.- Ft-os 
jutalomkeretet pedig a két tűzoltónak  egyenlő arányban, jutalomként kifizetni. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás, vélemény. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, ezért javasolja elfogadásra a bizottság 
javaslatát.   
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
66 /2019.(IV 25.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által tett javaslat alapján, a 
Rendőrség Napja alkalmából, a Hegyeshalmi Rendőrőrs állományába tartozó Szőke 
Zoltán r. főtörzszászlóst kiemelkedő munkájának elismeréseként bruttó 110.000.- Ft 
jutalomban részesíti.   
 
2. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által tett javaslat alapján, a 
Rendőrség Napja alkalmából, a Hegyeshalmi Rendőrőrs állományába tartozó Molnár 
Tamás r. törzszászlóst kiemelkedő munkájának elismeréseként bruttó 110.000.- Ft 
jutalomban részesíti. 
 
3. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által tett javaslat alapján, a 
Rendőrség Napja alkalmából, a Hegyeshalmi Rendőrőrs állományába tartozó Vajas 
Zoltán r. főtörzszászlóst kiemelkedő munkájának elismeréseként bruttó 110.000.- Ft 
jutalomban részesíti. 
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A jutalmazásra szánt összesen bruttó 330.000 Ft összeget a 2019. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. 
Továbbá felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 2019. április 30. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
67/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének javaslatára, Szabó 
Tibor tűzoltó őrmestert kiemelkedő munkájának elismeréseként bruttó 135. 000.- Ft 
pénzjutalomban részesíti. 
 
2. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének javaslatára, Béri 
Róbert tűzoltó törzszászlóst kiemelkedő munkájának elismeréseként bruttó 135. 000.- 
Ft pénzjutalomban részesíti. 
 
A jutalmazásra szánt összesen bruttó 270.000 Ft összeget a 2019. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. 
Továbbá felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 2019. május 7. 
 

2. Napirendi pont  
Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről a 2018. évre vonatkozólag 
(2. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester felkéri Kissné Somogyi Hajnalkát családgondozót a 
napirend előterjesztésére.  
 
Kissné Somogyi Hajnalka családsegítő a településre vonatkozóan ismerteti a 
szolgáltatásban résztvevők számát, a hatósági intézkedések alakulását, a speciális 
szolgáltatások igénybevételekének alakulását a 2018. év vonatkozásában.  
Majd összegzi a tapasztalatokat, kiemeli a jól működő jelzőrendszert, a személyes jó 
kapcsolatot a védőnőkkel, a gyermekorvossal, háziorvosokkal, iskolával, óvodával, 
rendőrséggel. A nehézségek közül megemlíti a két külterület lakóinak a speciális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutását, a ritka tömegközlekedést miatt.  
Elmondja azt is, hogy egyre többen kérnek segítséget ügyintézéshez, főként a 
gyermeknevelési támogatások, illetve az aktív korúak ellátásának igényléséhez. 
 Végezetül kiemeli az idős, beteg nyugdíjjal vagy más jövedelemmel nem rendelkező 
emberek elhelyezésének problémáit. Majd megköszöni az önkormányzat támogatását.  
 
Belya Attila képviselő megkérdezi, hogy a többi környékbeli településhez viszonyítva,  a 
gondozott személyek száma és  a hatósági intézkedések száma milyen arányú, meg 
tudja-e mondani.  
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Kissné Somogyi Hajnalka családsegítő elmondja, hogy a társuláshoz tartozó huszonhét 
település számadatait ő nem látja, de úgy gondolja, hogy javuló tendenciát mutatnak a 
számadatok a település tekintetében ezt az is bizonyítja, hogy a korábbi hét védelembe 
vett család helyett jelenleg öt család van.  
 
Szőke László polgármester hozzáteszi, hogy a társulási ülések alkalmával ő látja a 
statisztikát, amely mondhatni, hogy a lakosságszám arányának megfelelő, a többi 
településhez képest a számadataink úgymond megfelelőek.  
 
Megkérdezi van-e még kérdés, vélemény. Kérdés, vélemény nem hangzik el, így a 
polgármester szavazásra teszi fel a beszámolót. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
68/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 2. 
számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal.  
 

3. Napirendi pont  
Területbérleti kérelmekről döntés 
( 3. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti Ujhelyi Péter egyéni vállalkozó  kérelmét, aki a 
kishatár épületében szeretne kereskedelmi célra helyiséget és az épülethez tartozó 
területet bérbe venni. Elmondja azt is, hogy személyesen mutatta meg a kérelmezőnek, a 
csarnokot és azokat a helyiségeket, amelyekben jelenleg az önkormányzat tulajdonában 
lévő eszközök, vagyontárgyak kerültek tárolásra. Beszámol arról is, hogy a kérelmező 
nem közölte, hogy milyen kereskedelmi tevékenység céljára  kívánná bérbe venni a 
helyiségeket.  
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét hogy ismertesse a bizottság 
állásfoglalását a napirend kapcsán.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangú javaslata, hogy 
ne támogassa a testület a kérelmet, mivel a bérelni kívánt helyiségekben és területen 
jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak, eszközök tárolása történik, 
amely elsődleges szempont kell, hogy legyen.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
69/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Ujhelyi 
Péter egyéni vállalkozó kérelmének, amely az un. kishatár épületében lévő helyiség 
területbérletére vonatkozik nem ad helyt, a kérelmezővel bérleti szerződést nem tud 
kötni, mivel az önkormányzat tulajdonában és birtokában lévő eszközök, vagyontárgyak   
tárolása történik a kérelemben érintett helyiségekben.  
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Az önkormányzat az előbbiekben meghatározott és letárolt vagyontárgyainak tárolására 
más helyiségeket nem tud felszabadítani.  
Felhívja a  tisztségviselőket, hogy a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassák.  
Felelős: Szőke László polgármester 
     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
  
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Kauschitz János      
                                                                                                                   képviselő 


