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H/ 119-  11 /2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 
30-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 
                                    Tóth Gyula képviselő  
 Hivatalból jelen vannak: 

    dr. Gáli Péter jegyző  
    Wiegerné Mészáros Erika aljegyző  
 

Szőke László polgármester köszönti a meghívott vendégeket, a megjelenteket, 
megállapítja, hogy jelen van 7 fő képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.    
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kauschitz János  képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 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 a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjének javaslatát felolvassa, elmondja, hogy Szabó Tibor tűzoltó 
őrmester a Szent Flórián napi ünnepségen nem tudott részt venni szolgálatielfoglaltsága 
miatt, ezért a testületi ülés keretében kerül sor az önkormányzat általi elismerés 
átadására.  
Majd ezután  Szabó Tibor tűzoltó őrmesternek  kiemelkedő munkájának elismeréseként 
bruttó 135. 000.- Ft pénzjutalmat ad át a képviselő-testület 67/2019.(IV.25.) 
határozatában foglaltaknak megfelelően.  
 
Ezután a polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, javasolja, 
továbbá, hogy a 3. napirendi ponton belül a 2018. évi költségvetés II. féléves módosítása 
is kerüljön megtárgyalásra, továbbá az „Egyebek” napirendi pont keretén belül tárgyalja 
meg a testület a következőket: 
15.2. Pedagógusnapi elismerések 
15.3. Leader pályázatok kapcsán támogatási szerződések  
15.4. Hegyeshalmi Kulturális Egyesület támogatása 
15.5. Búcsú rendezésével kapcsolatos döntés  
  
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el az általa javasolt kiegészítéseket. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
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73 /2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3. 
napirendi ponton belül megtárgyalja a 2018. évi költségvetés II. féléves módosítását is,  
az „Egyebek” napirendi pont keretében az alábbi napirendeket is megtárgyalja: 
 15.2. Pedagógusnapi elismerések 
15.3. Leader pályázatok kapcsán támogatási szerződések  
15.4. Hegyeshalmi Kulturális Egyesület támogatása 
15.5. Búcsú rendezésével kapcsolatos döntés  
 
Ezután a polgármester ismerteti a nyilvános ülés  napirendi pontjait. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
74 /2019.(V.30.) önkormányzati határozat 

1. A Hegyeshalmi Rendőrőrs vezetőjének beszámolója a község közrendjének és 
közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: Csombók Imre őrsparancsnok 
2. A közlekedési helyzet áttekintése Hegyeshalomban 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
3.    A 2018. évi költségvetési rendelet II. féléves módosítása 
         2018. évi zárszámadás benyújtása, megtárgyalása, a zárszámadási rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
4. A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft. 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: Huszár Attila ügyvezető 
5. Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
6. Településszemle tapasztalatainak megvitatása, intézkedési terv elfogadása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
7. A helyi lakáshelyzet vizsgálata, a bérlakás állomány bővítésének lehetőségei 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
             Mészáros Tibor bizottsági elnök 

8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2018. évi értékelése  
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

9. Helység bérleti kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

10. Döntés a Lőrincze Lajos Általános Iskola kérelmeiről 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

11. Napsugár Óvoda és Bölcsőde kérelméről döntés 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

12. Bölcsődei ellátáshoz való csatlakozás 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

13. A 1095 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatban döntés 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

14. Törvényességi felhívás megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 

15. Egyebek: 
15.1.EUROHOLZ Kft. kérelmében döntés 

15.2. Pedagógusnapi elismerések 
15.3. Leader pályázatok kapcsán támogatási szerződések  
15.4. Hegyeshalmi Kulturális Egyesület támogatása 
15.5. Búcsú rendezésével kapcsolatos döntés  

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. Napirendi pont  
A Hegyeshalmi Rendőrőrs vezetőjének beszámolója a község közrendjének és 
közbiztonságának helyzetéről 
(1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester  szót ad Barna Árpád r. alezredes, a mosonmagyaróvári 
rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének.  
 
Barna Árpád r. alezredes elmondja, hogy törvényi kötelezettségük beszámolni a 
képviselő-testület előtt a község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.  
Elmondja azt is, hogy bízik és reménykedik abban, hogy a kiküldött beszámolóban 
szerepelő  113 bűncselekményszám, ami a korábbi évek adatihoz képest jelentősen 
csökkent, a lakosság és a testület megelégedettségére szolgál és a rendőrség hathatós 
munkáját bizonyítja.  
Beszél a létszámhiányról, de úgy gondolja, a kollégák markáns javulást tudtak elérni a 
közrend védelmében.  
Ezek után a bűncselekmények számának alakulását részletezi, a 14 féle 
bűncselekménytípus tekintetében.  
Ezek után beszél a rendőrőrs vezetőváltásáról, mely szerint 2019. március 1-jétől 
„megcserélte” a rendőrőrsök vezetőit, majd beszámol ennek indokairól.  
Bemutatja az új rendőrőrs parancsnokot, elmondja, hogy a feladatkör nem változott, 
csak a munkahely és hogy egy kiváló szakember került az őrs élére.  
Továbbiakban a rendőrség demonstratív jelenlétéről szól, a körzeti megbízottak illetve a 
határrendészet és a közlekedésrendészet tekintetében.  
Végezetül megköszöni az önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatását amellyel 
hozzájárul a munkafeltételeik javításához, a magasabb színvonalú munkavégzéshez, 
majd  átadja a szót a Hegyeshalmi Rendőrőrs vezetőjének Csombók Imre c.r. 
alezredesnek.   
 
Csombók Imre c. r. alezredes bemutatkozik a képviselő-testületnek,   majd a 
jegyzőkönyv 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal ismerteti - a beszámoló 
szerint - , a Hegyeshalom Nagyközség közbiztonsági helyzetét, a közbiztonság 
javításának érdekében tett intézkedéseket a 2018. év tekintetében.  
 
Szőke László polgármester megköszöni a beszámolót, megkérdezi van-e kérdés, 
vélemény, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Belya  Attila képviselő megköszöni a rendőrök munkáját  és kéri,  hogy a jövőben is 
legyen rendőri jelenlét a községben, lássák a lakosok a rendőröket, ami nagyban 
hozzájárul a biztonságérzetünkhöz.  
 
Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak fogadják el a 
Hegyeshalom Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javításának 
érdekében tett intézkedésekről szóló   2018. évi beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
  
75 /2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a a Hegyeshalom 
Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javításának érdekében tett 
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intézkedésekről szóló   2018. évi beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú mellékletének 
megfelelő tartalommal elfogadja, jóváhagyja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal  
 

2. Napirendi pont  
A közlekedési helyzet áttekintése Hegyeshalomban 
(2. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester   szót ad Belya Attila képviselőnek - akinek a kérésére került 
be a munkatervre a  falut  érintő közlekedési helyzet felvázolására- hogy vezesse fel a 
napirendi pontot.  
 
Belya Attila képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a faluban óriási a 
tranzitforgalom, számításaik szerint egy napot tekintve tízezer autó is átmegy a 
községünkön, amely rontja az itt élők életminőségét, nagy baleseti kockázatot, 
egészségügyi kockázatot jelent.  
Ezek után beszél a Kossuth Lajos utca túlterheltségéről, amit mint ott lakó nap mint nap 
megtapasztal.  
Javasolja a nehézgépjárművel forgalmának oly módon történő korlátozását, hogy az 
igazodjon a bányaüzem mindenkori nyitva tartásához, illetve a kavicskiadás (6.00-15.00 
óra) időpontjához.  
Megvizsgálandónak tartja annak lehetőségét, hogy két év türelmi idő biztosításával 
megoldhatóvá válik-e a bányaüzemből történő szállítás elterelő útvonalakon ezáltal is 
jelentősen csökkentve a települést érintő zaj, rezgés és egyéb kockázati tényezőket. 
Javasolja továbbá, hogy végső megoldásként az önkormányzat vegye számba a 
nehézgépjárművek kitiltását, akár a község egész területére nézve.  
 
Szőke László polgármester felkéri Benitsch István vezető főtanácsost, hogy a 
közlekedés biztonsági bejárást és a megoldási módokat ismertesse.     
 
Benitsch István vezető főtanácsos a jegyzőkönyv 2. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal ismerteti a 2019. május 28. napján Tóth Attila r. őrnagy, a 
mosonmagyaróvári közlekedési osztály munkatársával lefolytatott egyeztetés 
eredményét. 
 
Mészáros Tibor a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi bizottság 
elnöke elmondja, hogy bizottságuk is tárgyalta a napirendet az elhangzott megoldási 
javaslatokat támogatja . 
 
Kauschitz János képviselő egyetért Belya Attila   képviselő társa felvetésével a Kossuth 
Lajos utcát érintően szabályozni kell az ottani forgalmat. Támogatja  bejárás 
eredményeként felvetett javaslatot,  a tehergépjárművekre vonatkozó megoldási 
javaslatokat, a Szent I. utca kereszteződéstől a határ felé behajtani tilos tábla 
kihelyezését 3, 5 t súlykorlátozással – kivéve a célforgalom kiegészítő tábla 
kihelyezésével.  
Továbbá a Rózsa Csárda után, egy előjelző tábla kihelyezését is a 3,5 t feletti 
gépjárművek behajtásának tiltására  és a visszafordulás lehetőségének ábrázolásával.  
 
Belya Attila képviselő kifejti, hogy fejezze ki a képviselő-testület abbéli szándékát, hogy 
a kamionforgalmat szeretnénk kitiltani a településről, majd a szándéknyilvánítás után 
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egyeztessünk a szakértőkkel, hogy ennek mi a módja.  A kavicsszállításra vonatkozóan 
pedig adjunk két év türelmi időt,   
 
 Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a teherautók 
Hegyeshalomban történő közlekedése kapcsán hívjon össze bejárást a Magyar Közút és a 
Közlekedési Felügyelettel közösen.  A bejárás során az önkormányzat az alábbiakat 
szeretné képviselni: 
-a  Kossuth Lajos utcán a figyelmeztető jel felfestése  a gyalogosátkelőre.  
- megállni tilos tábla kihelyezése a   Filmszinház utcába  és a Vasút utcába 
- időkorláttal ellátott zónatábla kihelyezése  Fő utcáról a Kossuth Lajos utca irányába. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
76 /2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy a 3,5 t 
feletti nehézgépjárművek településről történő kitiltása ügyében egyeztető bejárást hív 
össze a Magyar Közút és a Közlekedési Felügyelet részvételével a szóbeli 
előterjesztésben megfogalmazottak érvényesítése érdekében.  
Felkéri a tisztségviselőket,  hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 60 nap 
 

3. Napirendi pont  
   A 2018. évi költségvetési rendelet II. féléves módosítása 
  ( 3.-4.-5. melléklet)  
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítása és a 

zárszámadási rendelet megalkotása napirendhez tartozó összevont írásos előterjesztés   

a rendeletmódosítás-tervezete minden képviselő részére megküldésre került.  Elmondja, 

hogy az írásbeli előterjesztést tartalmazó beszámoló elfogadásáról határozatot kell 

hoznia a testületnek, ezután kerülhet sor a rendelet módosításra.  

Ezek után részletesen ismerteti az előterjesztés tartalmát.  

Elmondja azt is, hogy a pénzügyi, ügyrendi – jogi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a 

rendelet-tervezetét is, felkéri a bizottsági elnököt ismertesse a bizottsági állásfoglalást.  

Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a szöveges értékelést a beterjesztett mellékletnek megfelelően.  

Szőke László polgármester megkérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, 

hozzászólása. 

 Kérdés, vélemény hozzászólás nem hangzik el, ezért szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot.  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  
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 77 /2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. 
évi költségvetésének II. félévi gazdálkodásról, valamint a 2018. évi zárszámadásról szóló 
szöveges értékelést a jegyzőkönyv 3. számú mellékletének megfelelő tartalommal 
elfogadja, jóváhagyja.   
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
 
Továbbiakban a polgármester ismerteti a 2018. évi költségvetési rendelet 

módosításának tervezetét  és javasolja a képviselő-testület tagjainak,  hogy a 2018. évi 

költségvetés bevételi és kiadási összegét 906 266 665 .- Ft-ban, az 

intézményfinanszírozás összegét 289 079 168.- Ft-ban határozza meg, az egyes jogcímek 

közötti átcsoportosítás, illetve a tartalék terhére.  

Kauschitz János bizottsági elnök  elmondja, hogy bizottságuk megtárgyalta a rendelet-

tervezetét,  melyet egyhangúlag,   javasol  megalkotásra a  képviselő-testületnek.  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi rendeletet alkotják:  

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

  7/2018. (V.30.)  önkormányzati rendelete 

a  Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (3. számú melléklet)  

A rendelet kihirdetése 17 óra 30 perckor megtörtént. 

A 2018. évi zárszámadás benyújtása, megtárgyalása, a zárszámadási rendelet 
megalkotása 
(4.-5.. melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy  a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 
és annak mellékletei, szintén kiküldésre kerültek minden képviselőnek, majd röviden  
ismerteti a  2018. évi költségvetés bevételi és kiadási teljesítését.  

 
Elmondja még, hogy a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet a pénzügyi, ügyrendi- 

jogi bizottság is részletesen megtárgyalta, kéri a bizottsági elnököt ismertesse a 

bizottság  állásfoglalását.  

Kauschitz János bizottsági elnök elmondja,  hogy a bizottságuk egyhangúlag javasolja a 

zárszámadási rendelet megalkotását a rendelet-tervezetnek és mellékleteinek 

megfelelően.  

Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a 2018. évi 

költségvetésről szóló zárszámadási rendeletet 1 327 505 299 Ft bevétellel, 1 020 329 

568.- Ft kiadással és 307 175 731.-Ft maradvánnyal hagyják jóvá, és a rendelet-

tervezetnek megfelelően alkossák meg a rendeletet.  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi rendeletet alkotják:  
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HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2018. évi költségvetés zárszámadásáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (5. melléklet)  

A rendelet kihirdetése 19 óra 00 perckor megtörtént.  

4. Napirendi pont  
 
A Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft. 2018. évi beszámolója 
(6. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést minden 
képviselő kézhez kapta.  Felkéri Huszár Attilát a községgazdálkodási kft. ügyvezetőjét  
a napirend előterjesztésére.  
 
Huszár Attila ügyvezető az előterjesztésnek megfelelően ismerteti a kft. 2018. évi 
árbevételeit, és a 2018. évi ráfordításait.  
Elmondja, hogy a nettó árbevétel 86 272 000.- Ft, a nettó ráfordítás 86 102 000.- Ft, az 
évi mérleg szerinti eredmény 170 000.- Ft. 
 Ezek után ismerteti az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét az eszközös (aktívák) és 
a források (passzívák) tekintetében tételesen a jegyzőkönyv  6. számú mellékletének 
megfelelően.  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a községgazdálkodási kft. felügyelő 

bizottsága is tárgyalta a kft. beszámolóját, mérlegét, felkéri Mészáros Tibort a 

felügyelőbizottság tagját, ismertesse a felügyelő bizottság javaslatát.  

Mészáros Tibor felügyelő bizottsági tag elmondja, hogy a bizottság megvizsgálta a kft. 
mérlegkimutatását, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára, az eszközök 
és források 21.000 eFt egyező értékével és 15e Ft mérleg szerinti eredménnyel, továbbá 
javasolja, hogy a  2018. évi 15e Ft mérleg szerinti eredmény  az  eredménytartalékba 
kerüljön átvezetésre. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
78/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
 1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyeshalmi 
Községgazdálkodási Kft. 2018. évi normál egyszerűsített éves beszámolóját az eszközök 
és források 21.000 eFt egyező értékével, és 15 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadja, jóváhagyja.  
 
2. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft. 2018. évi 15 eFt mérleg szerinti eredménye az 
eredménytartalékba kerül átvezetésre.  
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző  
                 Huszár Attila ügyvezető  
Határidő: 15 nap 
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5. Napirendi pont  

Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

(7. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére 
 
dr. Gáli Péter jegyző elmondja, hogy mind a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, 
mind pedig a belső ellenőrök által megküldött jelentést a képviselő-testület tagjai kézhez 
kapták, ismerik annak tartalmát. Elmondja továbbá, hogy  2018. évben  a belső 
ellenőrzési vizsgálat tárgyát képezte 2018. évi feladattervünk alapján a Hegyeshalom 
Nagyközségi Könyvtár működésének ellenőrzése.  
Az ellenőrzést NEO- KONTROLL Bt.-nek az NGM által nyilvántartásba vett regisztrált 

belső ellenőrei végezték.  

  

Ezek után ismerteti az ellenőrzésbe bevont dokumentációkat, majd a megállapításokat. 

Elmondja, hogy a feltárt kisebb hiányosságok korrekciója érdekében a képviselő-

testületnek meg kell határoznia az erre vonatkozó intézkedési tervet.  

Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását 

a napirend kapcsán.  

 

Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk tárgyalta a napirendet és 

a határozati javaslatnak megfelelően javasolja elfogadni az intézkedései tervet.  

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

79 /2019.( V.30.) önkormányzati határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyeshalom 
Nagyközségi Könyvtár működésének ellenőrzése tárgyában hozott belső ellenőri 
jelentést   elfogadja.  

  A feltárt hiányosságok megszüntetésére a következő intézkedési tervet fogadja el: 

 a szervezeti és működési szabályzatot ki kell egészíteni az Ávr. 10.§ (1) b, 
pontjának megfelelően az alapító okirat keltével, számával, az alapítás 
időpontjával. 

 

 el kell készíteni a gyűjteménykezelés rendjéről, felelősség meghatározásáról, az 
állomány ellenőrzéséről (leltározás) és az állomány apasztásáról (selejtezés) 
belső szabályozást.    

 

 el kell készíteni az Ávr. 10. § (1) (4) (5) bek.-nek megfelelően a közös hivatal és a 
könyvtár között munkamegosztási megállapodását a feladatok és felelősségek 
egyértelmű meghatározásával. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat a 
megállapodásnak megfelelően kell kiegészíteni, illetve módosítani. A 
megállapodást a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni.  

Felelős: Szőke László polgármester,  
                 Dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap,illetve folyamatos  
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6. Napirendi pont  
Településszemle tapasztalatainak megvitatása, intézkedési terv elfogadása 

(8. számú melléklet)  
 

 Szőke László polgármester felkéri Mészáros Tibort a településfejlesztési, 
környezetvédelmi és egészségügyi bizottság elnökét a napirend előterjesztésére.  
 
Mészáros Tibor bizottsági elnök elmondja, hogy a településszemléről készült 
emlékeztető minden képviselő-testületi tagnak kiküldésre került, majd a jegyzőkönyv 8.. 
számú mellékletének megfelelő tartalommal ismerteti azt.  
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása.  
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester kéri a képviselő-testület 
tagjait fogadják el az elhangzottaknak megfelelően vegyék tudomásul, fogadják el az 
emlékeztetőt.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

80 /2019.( V.30.) önkormányzati határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
jegyzőkönyv 8. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadják és tudomásul 
veszik a településszemle tapasztalatairól szóló emlékeztetőt.  
Felelős: Szőke László polgármester,  
                 Dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal  
  

7. Napirendi pont  
A helyi lakáshelyzet vizsgálata, a bérlakás állomány bővítésének lehetőségei 

 
Szőke László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a jelenlegi bérlakás 
helyzetről és a lakásállomány lehetséges bővítésérő. Elmondja, hogy négy bérlakása van 
az önkormányzatnak, ebből kettő a Belügyminisztérium egy lakás esetében pedig a NAV 
a bérlőkijelölő. Az eszközkezelő által az önkormányzatnak átadott ingatlanokat a régi 
tulajdonosok visszavásárolhatják. A bérlakásokat lehet kialakítani a volt FEP épületében. 
Elmondja azt is, hogy erre tanulmányterve van az önkormányzatnak, pályázati 
lehetőséget várunk. Nagy áttörést jelente az önkormányzat számára, ha az un. 
vámlaktanyát megkapnánk ingyenes átadásba, de jelenleg erre nagyon kicsi az esély.  
 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

81 /2019.( V.30.) önkormányzati határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi lakáshelyzet vizsgálata, a 
bérlakás állomány bővítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, azt elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester,  
                 Dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal  
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8. Napirendi pont  
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2018. évi értékelése  

(9. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt  a napirend előterjesztésére.  

dr. Gáli Péter jegyző  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) 

bekezdése értelmében “ a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról minden év május 31-ig a külön jogszabályban meghatározott 

tartalommal átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés 

megtárgyal”. Az értékelést meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.  

Elmondja továbbá, hogy az átfogó értékelés elkészítéséhez a tartalmi követelményeket a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. A jogszabály által 

megadott szempontoknak megfelelő szakmai anyag az előterjesztés mellékletében 

található.  

Elmondja még, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 

fenntartó „ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 

eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás 

szabályszerűségét és hatékonyságát”.  

Elmondja azt is, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a képviselők kézhez kapták, 

melyből részletesen megismerhették a demográfiai mutatókat, az önkormányzat által 

nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, az önkormányzat által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a felügyeleti szerv 

ellenőrzésének megállapításait, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a 

Gyvt. előírásai alapján, a bűnmegelőzési programot és az önkormányzat és a civil 

szervezetek együttműködését.  

Szőke László polgármester megkérdezi van- kérdés, vélemény, hozzászólás. 

 A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

82 /2019.( V.30.) önkormányzati határozat  
1. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának éves értékelését a 
2018. évre vonatkozóan, a  jegyzőkönyv  9. számú  mellékletében foglalt tartalom szerint.     
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mellékletben foglaltakról 
tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályát.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 2019. május 31. 

 
9. Napirendi pont  

Helyiség bérleti kérelem elbírálása 
(10. számú melléklet)  
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Szőke László polgármester ismerteti Gál Martina hegyeshalmi lakos kérelmét, aki az 
Iskola utcai régi gimnázium épületében  egy tantermet szeretne bérelni jógagyakorlás 
céljából.  
Elmondja azt is, hogy sport céljára már adtunk bérbe itt termet.  
Felkéri Kauschitz Jánost a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottsági állásfoglalást.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja  hogy bizottságuk egyhangúlag támogatja a 
kérelmet és javasolja a bérbeadást 1000 Ft/hó +Áfa bérlet díjért.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

 
83/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gál 
Martina Hegyeshalom, Akácfa utca 21. szám alatti lakos részére az Iskola utcai 
gimnázium Iskola utca felöli tantermét 1000 Ft/hó +Áfa bérleti díjért bérbe adja. 
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés elkészítésére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: 60 nap 

 

10. Napirendi pont  
Döntés a Lőrincze Lajos Általános Iskola kérelmeiről 

(11. – 12. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester ismerteti a Lőrincze Lajos Általános Iskola nyári napközis 

táborok megrendezése tárgyában írt megkeresését. Elmondja, hogy mindösszesen 

150 000.- Ft támogatást kért az iskolaigazgató a Tarkabarka tábor, az Élmény tábor, 

továbbá az Indián tábor programjainak lebonyolításához.  

Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 

bizottságuk tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja a Hegyeshalom 

Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Közhasznú alapítvány 

kuratóriumának hatáskörébe utalni a döntést,   mivel a táborok alkalmával olyan jellegű 

foglalkozások kerülnek megtartásra a gyermeke számára,  amelyek az alapítvány 

céljaival egyezőek.  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák:  

84/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Lőrincze Lajos Általános Iskola által, a nyári napközis táborok megvalósításához   kért 
támogatás tárgyában a döntés a   Hegyeshalom Hagyományőrző, Községszépítő és 
Takarékoskodó Közhasznú alapítvány kuratóriumának hatáskörébe utalja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                  dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap 
 
Ezután a polgármester  elmondja, hogy a Lőrincze Lajos Általános Iskola az idei évben is 
megrendezi a doborgazszigeti nyári táboroztatást, melyben   60 diák vehet részt.    
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Elmondja továbbá, hogy a tábor ideje alatt az idei évben is  négy  felügyelő tanár, és egy 
fő külsős segítő felügyelő  tartózkodik kint a gyerekekkel, akiknek  egész napos 
foglalkozásokkal, programokkal teszik szebbé, életre szóló élménnyé  a táborozását. 
 
 Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja 150. 000.- Ft támogatás 
adását a négy fő tanár és a külsős segítő részére egyenlő részben.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

85/2019.(V.30.) önkormányzati határozat  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületi úgy dönt, hogy Gálik 
Pétert, Stuthné Salzer Erikát, Bálintfi Istvánt, Kondor Ritát, Rembetzky Sándort bruttó 
30.000 Ft/fő jutalomban részesíti a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap 

 

11. Napirendi pont  
Bölcsődei ellátáshoz való csatlakozás 
(13. számú melléklet)  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék 
Intézményének (MEBI) működési engedélyét, illetve alapító okiratát módosítani 
szükséges, hogy azon hat település neve szerepeljen minden telephelyen, amelyek 
igénybe veszik a bölcsődei szolgáltatást.  
Ennek érdekében testületi döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a 
bölcsődei ellátás érdekében 2019. szeptember 1-jei hatállyal feladatellátási 
megállapodást köt Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testület tagjainak a feladatellátási megállapodás megkötését, ami egyébként 
azért kell, hogy ha a maximális bölcsődei létszámunk,  ami 12 fő bölcsődésre vonatkozó 
betelik, akkor a mosonmagyaróvári bölcsődébe tudjon elhelyezést kapni az e feletti 
létszám.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
86/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
bölcsődei ellátás érdekében 2019. szeptember 1-jei hatállyal feladat-ellátási 
megállapodást köt Mosonmagyaróvár Város Önkormányzattal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 

 
12. Napirendi pont  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde kérelméről döntés 
(14. számú melléklet)  
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Szőke László polgármester ismerteti a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Hegyeshalom 
intézményvezetőjének megkeresését, aki a 2019/2020-as nevelési évben a tanév végéig 
kéri engedélyezni az óvoda maximális létszámának 20 %-al történő átlépését az Nkt. 25. 
§ (7) bekezdésére hivatkozva.  
Elmondja, hogy a napirendet a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság is tárgyalta, felkéri a 
bizottság elnökét a bizottság javaslatának ismertetésére.   
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja a 
képviselő-testület tagjainak értsenek egyet a kérelemben foglaltakkal, az abban 
megjelölt indokra hivatkozva és a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 
engedélyezzék az óvodai maximális létszám emelését 20 %-al.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
 87/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2019/2020-as nevelési évben a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Hegyeshalom, 
vonatkozásában az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az    óvoda maximális létszámának 
20 %-al történő emelését engedélyezi.  
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                Magyarné Gaál Judit intézményvezető    
Határidő: azonnal 

 
13. Napirendi pont  

Törvényességi felhívás megtárgyalása 

(15. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester felkéri dr. Gáli Péter jegyzőt a napirend előterjesztésére.  
 
dr. Gáli Péter jegyző ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-
04/740-2/2019. számú törvényességi felhívását, kéri a képviselőket értsenek egyet az 
elhangzottakkal, továbbá a két zárt ülési jegyzőkönyvet javasolja a felhívásban foglaltak 
szerint kezelni.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
88/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson- Sopron 
Megyei Kormányhivatal által, a GYB-04/740-1/2019. számon megküldött törvényességi 
felhívást megtárgyalta, az abban foglaltakkal  egyetért. 
A jogszabálysértő módon tartott zárt ülésekről készült jegyzőkönyveket – 2019. február 
28-i rendkívüli zárt, valamint a 2019. március 28-i zárt- , az Mötv. 52. § (3) bekezdése 
alapján, a nyilvános ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok szerint kezeli.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a döntésről a felhívásban meghatározottak szerint 
tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját.     
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal   
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14. Napirendi pont  

A 1095 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatban döntés 

(16. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy a hegyeshalmi 1095 hrsz-ú, önkormányzati 
ingatlan tekintetében már több döntést hozott a testület, többek között döntött arról, 
hogy hivatalos értékbecslést készíttet, Mezei Tibor ingatlan értékbecslővel.  
Az  értékelési bizonyítvány  elkészült és minden  képviselőnek a napirend kapcsán 
kiküldésre került.  Most arról kell döntenie a testületnek, hogy az értékelési becslésben 
szereplő minimum, maximum, vagy középértéken kívánjuk-e értékesíteni az ingatlant és 
milyen módon.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk tárgyalta a napirendet, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
vagyonrendeletünknek megfelelően az 5 millió forint értékhatár feletti vagyont  
pályáztatás útján, 7 500 000.- Ft indulási értéken   értékesítsük a  legelőnyösebb 
ajánlatot tevő részére.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
 89/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
tulajdonát képező hegyeshalmi 1095 hrsz-ú 701 m2 kivett beépítetlen terület művelési 
ágú ingatlanát pályáztatás útján kívánja értékesíteni a legelőnyösebb ajánlatot tevő 
részére.  
Az ingatlan indulási ára 7. 500. 000.- Ft+ÁFA.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
A pályázatot az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozottaknak megfelelően írják 
ki.      
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
 

15. Napirendi pont  
 

Egyebek: 
 
15.1.EUROHOLZ Kft. kérelmében döntés 

 
Szőke László polgármester ismerteti az EUROHOLZ Kft. bérleti szerződés 
módosításával kapcsolatos egyeztetésről készült jegyzőkönyvet. Elmondja, hogy a kft. 
bejelentette, hogy a bérleményükben lévő KII határátkelőn található bérleményeket nem 
kívánják tovább bérelni és kérik a 90 napos felmondási határidőtől való eltekintést.  
Elmondja továbbá, hogy a bérlő a bérleményeken különféle felújítási munkálatokat 
végzett, melyek értéke véleményük szerint elérte a 3 millió forintot. Elmondja azt is, 
hogy a helyszíni bejárás során, amelyen a községgazdálkodási kft. ügyvezetője is részt 
vett megállapították, hogy a munkálatok ténylegesen elvégzésre kerültek. 
 Beszámol arról is, hogy az elvégzett munkák  fejében Gróf Krisztián a kft. képviselője 
kéri, hogy a felhalmozódott bérleti díjat és közüzemi díjat mindösszesen 1. 549. 380.- Ft 
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értékben, továbbá a bejelentés időpontjában fennálló 158. 791.- Ft számlakövetelést a 
beruházásokra való tekintettel engedje el az önkormányzat.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk tárgyalta a napirendet, és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy   1 .000.000.- Ft értékbe vegye csak figyelembe, számítsa be a beruházások értékét, 
a fennmaradó 549. 381 Ft hátralékot és a fennálló 158.791 Ft számlakövetelést fizesse 
meg a bérlő és csak azután történjen meg a bérleti szerződés felmondása.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
  
90/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
EUROHOLZ Kft. (képv.: Gróf Krisztián) fennálló tartozásából 1 000 000 –Ft-ot beszámít 
az ingatlanon végzett beruházásaként.  
A fennmaradó 708 172 .- Ft  tartozást az önkormányzat részére meg kell fizetnie.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
15.2. Pedagógusnapi elismerések 
 
Szőke László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy június 6-án, 
csütörtökön kerül sor a pedagógus napi ünnepség megtartására. Elmondja, hogy már 
hagyományosan minden évben az önkormányzat is megköszöni a pedagógusok 
munkáját és elismerésként anyagi juttatásban is részesíti őket.  
Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy ez az idei évben is így történjen, 35 000.- 
Ft/fő jutalom adását javasolja.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
91/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. 
június 6-án megtartandó pedagógus napi ünnepségen a Lőrincze Lajos Általános Iskola  
pedagógusait nettó 35. 000.- Ft/fő jutalomban részesíti,  a község gyermekei érdekében 
végzett áldozatos munkájukért.  
A jutalom forrása a 2019. évi költségvetés általános tartaléka.   
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 2019. június 6.  
 
15.3. Leader pályázatok kapcsán támogatási szerződések  
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Hegyeshalmi Kulturális Egyesület, a 
Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület, a Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület 
a Szigetköz- Mosoni- Sík Leader egyesület „Helyi civil szervezetek fejlesztése pályázati 
felhívására pályázatot adott be még a tavalyi évben. Emlékezteti a képviselőket arra, 
hogy  akkor a testület a 33/2018.(III.29.) , 34/2018.(III.28.), és a 35/2018.(III.29.) 
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határozatokban támogatta a pályázaton való indulást, és  vállalta az önerő mértékének 
biztosítását. Azonban a pályázatok elbírálására csak az idei évben került sor, ezért a 
2019. évi költségvetés tartaléka terhére kell biztosítanunk a pályázatok bruttó összegét, 
amelyre előfinanszírozási szerződést kell kötnie az önkormányzatnak az egyesületekkel, 
melyek aláírására kéri a felhatalmazást.  
Elmondja még, hogy a korábbi határozatok értelmében a kulturális egyesület esetében 
bruttó 1. 047.115.- Ft, a természetbarát egyesület esetében bruttó 402.900.- Ft, a 
horgászegyesület esetében 1. 334.000.- Ft összegről van szó.  
Javasolja a képviselő-testült tagjainak, hogy értsen egyet az elhangzottakkal, és adjanak 
felhatalmazást a szerződések aláírására.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
92/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
korábban a 33/2018.(III.29.) , 34/2018.(III.28.), és a 35/2018.(III.29.) határozatokban 
vállalt - a fenti szóbeli előterjesztésben megjelölt egyesületek pályázatainak realizálása 
érdekében  kellő források biztosítására - ,  az egyesületekkel előszerződést köt, melyben 
biztosítja, hogy a kulturális egyesület esetében bruttó 1. 047.115.- Ft, a természetbarát 
egyesület esetében bruttó 402.900.- Ft, a horgászegyesület esetében 1. 334.000.- Ft 
összeg a 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére rendelkezésre álljon.  
Felhatalmazza a polgármestert az előfinanszírozási szerzősek megkötésére.  
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 60 nap 
 
15.4. Hegyeshalmi Kulturális Egyesület támogatása 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a kulturális egyesület hangmérnöke már az 
adventi rendezvények kapcsán jelezte, hogy a zenei szolgáltatás a jelenleg 
rendelkezésükre álló laptopjukon már nagyon nehézkes, szükségük lenne egy új 
laptopra a  községi rendezvények lebonyolításához.  Elmondja azt is, hogy már akkor 
szóba került, hogy ehhez a laptop vásárláshoz az önkormányzat anyagi támogatást fog 
nyújtani, mivel annak használata elsősorban az önkormányzat érdeke, ezért javasolja, 
hogy 200. 000.- Ft támogatást nyújtson a képviselő-testület a számítástechnikai eszköz 
beszerzésére.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
93/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Kulturális Egyesület részére 200.000.- Ft támogatást nyújt laptop 
vásárlására.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy  a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
15.5. Búcsú rendezésével kapcsolatos döntés  
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Szőke László polgármester felkéri Benitsch István vezető-főtanácsost a napirend 

előterjesztésére. 

Benitsch István vezető-főtanácsos tájékoztatja a testületet arról, hogy Kozári László 

mutatványos vállalkozó idén is megkereste önkormányzatunkat a búcsúi rendezvény 

lebonyolítása ügyében. Elmondja, hogy a vállalkozó évek óta szervezi a búcsút 

községünkben, a település megelégedésére.  A rendezvény megtartására, a búcsútér 

területének használatára közterülethasználati szerződést kötöttünk vele már több éve.  

Idén a közterület használatátért 250. 000.- Ft –ot ajánlott fel, ahogyan a tavalyi évben is. 

 Elmondja azt is,  hogy az  előző évek gyakorlatának megfelelően 100. 000.- Ft-ot az 

iskola Versenyképes Tudásért Alapítványa részére, 100. 000.- Ft-ot az óvoda 

alapítványának részére,  a fennmaradó 50. 000.- Ft-ot, pedig a Hegyeshalom, 

Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány számlájára fizetett be a 

bérlő támogatásként. 

Mészáros Tibor a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi bizottság 

elnöke  elmondja, hogy bizottságuk is tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja, 

hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően , az előterjesztés szerinti döntés 

meghozatalát.   

Szőke László polgármester szavazásra bocsátja az elhangzottakat.  

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 

94/2019.(V.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalomban a 2019. augusztus 25-26. között tartandó búcsúi rendezvény 
megtartására Kozári László 9200 Mosonmagyaróvár, Féltoronyi u. 12. szám alatti lakost 
jelöli ki, részére - a búcsúi rendezvény időpontjára-,  rendelkezésére bocsátja a búcsú 
teret. A közterületet bérbevevő a   használatáért összesen 250.000.- Ft közterület 
használati díjat köte3les fizetni az alábbiak szerint: 100.000.- Ft, azaz Százezer forintot a 
Hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola, „Versenyképes Tudásért Alapítvány” 
támogatására (OTP Nyrt. Mosonmagyaróvári Kirendeltség számlaszám: 11737076-
20054159) , továbbá 100.000.- Ft-ot, azaz Százezer forintot a Hegyeshalmi Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde, a „Napsugár Óvodáért Alapítvány” támogatására (Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet számlaszám: 59500117-11037321)  -, 50.000.- Ft-ot a Hegyeshalom 
Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Közhasznú Alapítvány  támogatására 
(Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszám: 59500100-10016233) legkésőbb 
2019. augusztus 22. napjáig. 
  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:  
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                                                                                                             Kauschitz János      
                                                                                                                   képviselő 


