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H/ 119-10 /2019. 

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

    dr. Gáli Péter jegyző  
    Weisz Erika asszisztens 
    Alker Georgina tanácsos 
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.    
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Gyula képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Tóth Gyula képviselőt  jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Weisz Erika asszisztenst kéri fel. 
 
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, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
70/2019.(V.14.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-i   
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:  
1. A 39/2019.(III.7.) számú kitekintő határozat tartalma javításáról döntés 
    Előterjesztő: Szőke László polgármester  
2. Megbízási szerződés aláírásáról döntés 
    Előterjesztő: Szőke László polgármester  
3. Egyebek  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
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A 39/2019.(III.7.) számú kitekintő határozat tartalma javításáról döntés 
(1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár az önkormányzat 
által benyújtott hitel kérelmének szabályszerűségi vizsgálatát az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 
Kormányrendelet és a Magyar Államkincstár területi szervei és a Kormányhivatalok 
részére kiadott útmutató alapján elvégezte és a vizsgálat során hiánypótlásra szólította 
fel az önkormányzatot. 
 
Felkéri Alker Georgina tanácsost, hogy tájékoztassa a képviselőket arról, miért van 
szükség a 39/2019.(III.7.) számú kitekintő határozat kijavítására. 
 
Alker Georgina tanácsos elmondja, hogy azért van szükség a kitekintő határozat 
kijavítására, mert a határozatban található saját bevételek nem egyeznek meg az 
önkormányzat által elkészített költségvetési rendeletben található összegekkel. 
Elmondja, hogy a különbség abból adódik, hogy a határ bérleti díjakból befolyt 
összegeket a tulajdonosi bevételek közé kell sorolni, nem pedig külön cellában 
szerepeltetni. Sajnos egy kisebb számolási hiba is történt, ami miatt az összegzés 
összege nem egyezett meg a költségvetési rendeletben található összegekkel. 
 
Szőke László polgármester megkérdez, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása a napirend kapcsán. 
 
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: 
 
71/2019.(V.14.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az 
önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel – Hegyeshalom Nagyközségi 
Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a 
költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el.  

 
1. számú melléklet a 71/2019.(V.14.) határozathoz 

  Bevételek  
Megnevezés 2019 2020 2021 2022 

 
Bevétel Bevétel Bevétel Bevétel 

Helyi adók 339 000 000 350 500 000 361 100 000 371 600 000 
Osztalékok, 
koncessziós díjak         
Díjak, pótlékok, 
bírságok         
Tulajdonosi bevételek 28 302 850 27 000 000 27 000 000 27 000 000 
Tárgyi eszközök, 40 000 000 91 200 000 100 000 000 100 000 000 
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immateriális javak, 
vagyoni értékű jog 
értékesítése, 
vagyonhasznosításból 
származó bevétel 
Részvények, 
részesedések 
értékesítése         
Vállalat 
értékesítéséből, 
privatizációból 
származó bevétel         
Kezességvállalással 
kapcsolatos 
megtérülés         
Saját bevételek 
összesen 407 302 850 468 700 000 488 100 000 498 600 000 
Saját bevételek 50%-a 203 651 425 234 350 000 244 050 000 249 300 000 

 
 
 2019. évi adósságot  
keletkeztető ügyletek  
 
 2019. 2020. 2021. 2022. 
Hitel felvételből származó 
tőketartozás XII.31-én 

0   0 0  0  

Kötvény kibocsátásból származó 
tőketartozás  

0 0 0 0 

Adósságot keletkeztető 
ügyletek összértéke:  

 0 0   0 0  

 
Tárgyévi fizetési 
 kötelezettség  
 
 2019. 2020. 2021. 2022. 
Tőkefizetési 
kötelezettség  

 0 0   52 830 000 52 830.000  

Kamatfizetési 
kötelezettség  

0 0 7  909.044 8 750.585 

Tárgyévi fizetési 
kötelezettség:   

0  0  60 739 044 61 580 585  

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

2. Napirendi pont  
Megbízási szerződés aláírásáról döntés 
(2. számú melléklet)  
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Szőke László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel az előterjesztést. Elmondja, 
hogy a Magyar Faluprogram keretében meghirdetett „Orvosi rendelő” című pályázati 
felhívásra az önkormányzat felkérte az Optimum Term Kft.-t, hogy a pályázati felhívás 
szerinti projekt-előkészítési feladatokat elvégezze és a pályázatot benyújtsa. A megbízás 
költsége bruttó 1.193.800 Ft. Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Szőke László polgármester megkérdez, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása a napirend kapcsán. 
 
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: 
 
72/2019.(V.14.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megbízási szerződést köt az Optimum Term Kft.-vel (9200 Mosonmagyaróvár, Juhar 
utca 23.) a Magyar Faluprogram keretében meghirdetett (MFP-HOR/2019)”Orvosi 
rendelő” című pályázati felhívás szerinti projekt-előkészítési feladatok elvégzésére 
bruttó 1.193.800 Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. A képviselő-testület a szerződés ellenértékét a költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
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: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Tóth Gyula      
                                                                                                                   képviselő 


