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H/119-13/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 
17-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  
   Farkas Anna Rebeka asszisztens 

 
Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Belya Attila képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Belya Attila képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Farkas Anna Rebeka asszisztenst kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, megkérdezi a 
képviselőket, van-e még valakinek javaslata a napirendi pontok közé felveendő és 
megtárgyalandó témakörben.  
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el a rendkívüli nyilvános ülés végleges tárgysorozatának napirendi 
pontjait.     
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
137/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 17-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

1. Hegyeshalom Nagyrét lakópark III. ütem (Rp.I.116-31) településrendezési terv 
módosítása 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

2. Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról döntés 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

3. Hegyeshalmi Református  Egyházközség támogatásáról döntés 
Előterjesztő: Szőke László polgármester 

4. Egyebek:   
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4.1 Samu Józsefné jubileumi jutalma 
4.2 Kauschitz János kérelme 
4.3 Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület üzemanyag támogatási kérelem 
4.4 Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület sátorponyva beszerzési kérelem 

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
Hegyeshalom Nagyrét lakópark III. ütem (Rp.I.116-31) településrendezési terv 
módosítása 
(1. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a REGIOPLAN Településtervező Kft. 
településrendezési terv módosításának tervei az Rp.I.116-31. munkaszámon 
véleményezésre megküldésre kerültek az államigazgatási szervek részére.  A megkeresett 
hatóságok határidőn belül a véleményüket megadták. Az előterjesztésnek megfelelően 
ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály véleményét, 
miszerint: javasolják a 0625/16. hrsz.-ú ingatlanon jelölt csomópont távolabb helyezését 
a Kőrisfa utcától oly módon, hogy az a 0625/4. hrsz.-ú ingatlanon jelölt közút egyenes 
szakaszát meghosszabbítva csatlakozzon az összekötő úthoz. A polgármester javasolja, 
hogy a képviselő-testület támogassa a szakhatósági véleményben leírt javaslatot.  
 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
138/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8) Korm 
rendelet 39.§. (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és megismerte 
a megrendelésére a REGIOPLAN Környezet-és Településtervező Kft. által Rp.I.116-31. 
munkaszámon készített településrendezési terv módosításának véleményezési 
dokumentációját, valamint az arra érkezett véleményeket.  
A vélemények elfogadásáról az alábbiak szerint dönt:  
elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Fő osztály útügyi 
Osztály véleményét, miszerint: javasolja a 0625/16. hrsz.-ú ingatlanon jelölt csomópont 
távolabb helyezését a Kőrisfa utcától oly módon, hogy az a 0625/4. hrsz.-ú ingatlanon 
jelölt közút egyenes szakaszát meghosszabbítva csatlakozzon az összekötő úthoz.  
A tervezői állásfoglalással a képviselő testület egyetért, mely szerint a vélemény 
elfogadásra javasolt, mivel a szabályozási terven a csomópont jelöléssel jelölt terület 
helyesen zöldfelület, a tényleges csomópont ettől északabbra a véleményező által kért 
helyen halad.  
A fenti észrevételre adott válasz alapján a véleményezési dokumentáció kiegészítése, 
módosítása nem indokolt ezért az Rp.I.116-31. munkaszámú rendezési terv 
módosításának végső szakmai véleményezési dokumentációja összeállítható. 
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Felelős: Szőke László polgármester   
     dr. Gáli Péter jegyző 

    Benitsch István vezető főtanácsos              
Határidő:  15 nap 
 

2. Napirendi pont  
Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról döntés 
 (2. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnökének Fehér Józsefnek a kérését, hogy az önkormányzat a könyvelői díj megfizetésére 
biztosítson számukra támogatást. A 2. számú melléklet szerint elmondja, hogy 
könyvelőváltásra volt szükség és az új könyvelőnek át kellett vizsgálnia az eddigieket, 
illetve a hiányosságokat pótolnia kellett. A polgármester hozzáteszi, hogy a Hegyeshalmi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei évben nem kapott működési támogatást, az 
önkormányzat a biztosítását fizeti az egyesületnek. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
támogassa a Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérését és 15.000 Ft támogatást 
nyújtson részükre a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.  
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
 
139/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 15.000 Ft támogatást nyújt a 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 

     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 

3. Napirendi pont  
Hegyeshalmi Református Egyházközség támogatásáról döntés 
(3. melléklet)  

 
Szőke László polgármester elmondja, hogy Demjén István, a Hegyeshalmi Református 
Egyházközség lelkipásztora azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy anyagi 
támogatást kérjen a gyülekezet számára. A képviselő-testület a tavalyi évben is nyújtott 
számukra anyagi támogatást, ami átsegítette a gyülekezetet a kritikus helyzeteken és így 
hozzájárult Demjén István lelkipásztor Jánossomorjáról történő kijárásához.  
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Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is támogassák a 
Hegyeshalmi Református Egyházközség kérését és havi 10.000 Ft támogatást nyújtsanak 
számukra a 2019-es évre, mindösszesen 120.000 Ft összegben.  
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 

 
140/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Református Egyházközség részére 120.000 Ft támogatást nyújt a 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős:      Szőke László polgármester 

     dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 15 nap 
 

 
4. Napirendi pont  

 
Egyebek: 
 
4.1. Samu Józsefné jubileumi jutalma 
(4.melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a hegyeshalmi védőnői szolgálat I. számú 
körzetében feladatokat ellátó Samu Józsefné 25 éves közalkalmazotti jogviszonya nyomán 
kettő havi illetményének megfelelő jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom 
összege bruttó …………………………………………………………..  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a jubileumi jutalom összegét bruttó …………….Ft-ot 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa.  
 
Megkérdezi, hogy a napirend kapcsán 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: 
 
141/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom I. számú védőnői körzetében a feladatokat ellátó Samu Józsefné védőnő 25 
éves közalkalmazotti hivatása betöltése okán a részére a közalkalmazottak jogállására 
vonatkozó törvény értelmében kettő havi illetményének megfelelő jubileumi jutalma 
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kifizetése fedezetére az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékának 
terhére forrást biztosít, melynek összege bruttó ……………..Ft.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr Gáli Péter jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 
4.2. Kauschitz János kérelme 
(5. melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti Kauschitz János kérelmét, miszerint egy helyiséget 
szeretne bérelni előreláthatólag 2019.08.01-től 2019.12.31-ig. Költözés miatt bútorai 
tárolására lenne szüksége a Szent István király utcai önkormányzati épületben egy 
helyiségre az új ház elkészültéig. 
 
Kauschitz János képviselő személyes érintettséget jelent be, és kéri a szavazásból 
történő kizárását és ezt követően elhagyja az üléstermet.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
142/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, Kauschitz 
János képviselőt e napirend tárgyába történő döntéshozatalból személyes érintettsége 
folytán kérésére kizárja.  
Felelős:  Szőke László polgármester 

    dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Szőke László polgármester megkérdezi, hogy a napirend kapcsán van-e valakinek 
kérdése, véleménye, hozzászólása. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 

 
143/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Kauschitz János részére a Hegyeshalom, Szent István király u. 4. szám alatt lévő 
önkormányzati épületben egy helyiséget 2019.08.01-2019.12.31-ig bérbe ad bútorai 
tárolására. A bérleti díjat állagmegóvásban, illetve a környezet rendben tartásában 
határozza meg. 
Felelős: Szőke László polgármester 
                  dr Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
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4.3. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület üzemanyag támogatási kérelem 
(6. melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület kérelmét, 
miszerint a település közbiztonságának elősegítése érdekében 90.000 Ft üzemanyag 
támogatást kérnek az önkormányzattól. Elmondja a 6. számú melléklet alapján, hogy az 
OPSZ támogatások kiosztása formaruházat beszerzésére, azok frissítésére elegendő, 
üzemanyag felöltésre már nem.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület MOL 
üzemanyagkártyájára 90.000 Ft üzemanyag támogatást utaljon az önkormányzat. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
144/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület számára 90.000 Ft üzemanyag támogatást biztosít a 
2019. évi költségvetés tartaléka terhére. A 90.000 Ft összegű támogatás az egyesület MOL 
üzemanyagkártyájára kerüljön feltöltésre. 
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                  dr Gáli Péter jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 
4.4. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület sátorponyva beszerzési kérelem 
(7. melléklet) 
 
Szőke László polgármester ismerteti a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület kérelmét, 
miszerint az egyesület tulajdonában lévő rendezvénysátor ponyvázata a tavalyi évben 
erősen megrongálódott, további használatra alkalmatlanná vált, ezért a rendelkezésre 
álló vázszerkezetre új ponyva vásárlására kér az önkormányzattól támogatást.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a sátorponyva beszerzésre az árajánlatnak 
megfelelő 138.000 Ft+ÁFA támogatást kapjon a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület. 
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
145/2019.(VII.17.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület számára 138.000 Ft + ÁFA támogatást biztosít 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére sátorponyva beszerzésére.  
Felkéri a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                  dr Gáli Péter jegyző 
Határidő: 15 nap 
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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: 
 
 

Belya Attila 
képviselő 

 


