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H/119-20/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
szeptember 24-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  
   Wiegerné Mészáros Erika aljegyző  
    Farkas Anna asszisztens  
 

Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Fekete Tamás 
képviselő kórházban tartózkodik balesetéből kifolyólag ezért nem tud részt venni az 
ülésen.   
  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Szegedi János alpolgármester, képviselőt 
megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül dr. Szegedi János alpolgármester,  képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek 
megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt  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: 
 
181/2019.(IX.24.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 24-i 
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
1. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018-2019. óvodai tanévről szóló beszámolója 

A 2019-2020-as nevelési évre vonatozó munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Magyarné Gaál Judit   

2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
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Beszámoló az önkormányzat 2019. évi első félévi gazdálkodásáról  
 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
3. Bursa Hungarcia 2019-2020. évi fordulójához való csatlakozásról döntés  

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
4. A kultúrház építés közbeszerzési ajánlatainak megtárgyalása, közbeszerző kijelölése 

 Előterjesztő: Szőke László polgármester 
5. Az út – és járdaépítési munkálatok 2019. közbeszerzési eljárás eredményének 

kihirdetése  
Előterjesztő: Szőke László polgármester   

   6. Favásárlásról döntés  
             Előterjesztő: Mészáros Tibor a településfejlesztési, környvéd. és eü. biz elnöke  
   7.  A Padlás c. musical szervezőinek kérelme 
             Előterjesztő: Szőke László polgármester 
8. A polgármester szabadságának megváltásáról döntés  
           Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző  

Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont  
(1-2. számú melléklet)  

 
 A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018-2019. óvodai tanévről szóló beszámolója 
A 2019-2020-as nevelési évre vonatozó munkaterv elfogadása 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy  az óvodai tanévről szóló beszámoló anyag 
minden képviselőnek meg lett küldve,  ismerik annak tartalmát.  
Megkérdezi az óvodavezetőt kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.    
 
Magyarné Gaál Judit  ismerteti a beszámolási kötelezettség törvényi hátterét, mely 
szerint a fenntartó legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy  
az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. Elmondja, hogy az intézmény   
124 fővel zárta a tanévet. Ismerteti, hogyan működik a külső illetve az óvodavezető 
belső szakmai   ellenőrzése, majd az ellenőrzés tapasztalatairól számol be.  
Ezek után a pedagógiai folyamatokról beszél, a személyiségfejlesztésről, a 
közösségfejlesztésről a jegyzőkönyv 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal. 
Bemutatja, hogy milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben. 
Beszél az intézményben működő szakmai csoportokról, az információátadás 
mikéntjéről, a tárgyi illetve személyi feltételekről , az óvodai rendezvényekről, 
hagyományokról.   
    
Szőke László polgármester megköszöni a beszámolót, mivel kérdés, vélemény nem 
hangzik el, javasolja elfogadásra a beszámolót.  
  
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
182/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
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Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018 -2019. évi óvodai tanévről szóló 
beszámolóját a jegyzőkönyv 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszámolót a fenntartó nevében aláírja. 
 Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: 30 nap  
 
A 2019-2020-as nevelési évre vonatozó munkaterv elfogadása 
 (2. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy az óvoda munkaterve szintén kiküldésre 
került a képviselőknek, a továbbiakban felkéri az intézményvezetőt az óvoda 
munkatervének ismertetésére.  
  
Magyarné Gaál Judit óvodavezető elmondja, hogy 2019-2020-as évre vonatkozó 
munkaterv   tartalmazza, többek között a pedagógiai munkafeltétel rendszerét, a 
pedagógiai folyamatokat, személyiség és közösségfejlesztés módszereit, az 
eredményeket, a belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, az intézmény külső 
kapcsolatai, óvodai rendezvények, hagyományok, az óvodai nevelés országos 
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés szempontjait, továbbá a vezetői stratégia 
megvalósításának időszakos tervét. Felsorolja a munkaterv mellékleteit, melyek a 
munkaidő beosztás, az éves önértékelési terv, gyermekvédelmi feladatok terve, a 
szakmai munkaközösségek terve  eseményterv, éves beiskolázási terv.   
Kéri a képviselő-testületet a munkaterv jóváhagyására, elfogadására. 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, ezért Szőke László polgármester 
javasolja a képviselő-testületnek az óvoda 2019-2020-as  nevelési évre vonatkozó 
munkatervét  jóváhagyásra.   
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
 183/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyeshalmi Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde 2018- 2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervét a jegyzőkönyv 2. 
számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja, jóváhagyja.  
Felelős: Szőke László polgármester  
                dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap  
 

2. Napirendi pont  
(3. -4. számú melléklet)  
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 
Beszámoló az önkormányzat 2019. évi első félévi gazdálkodásáról  
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Szőke László polgármester elmondja, hogy a 2019. évi költségvetés I. félévi 
módosításáról szóló tájékoztatót és a rendelet-tervezetét annak mellékleteivel együtt  
minden képviselő kézhez kapta.  
Felkéri a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását 
a napirend kapcsán.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja,   hogy a 2019. 
06. 30. időszak gazdálkodási adatai alapján a bevételi és kiadási előirányzat 1. 
796.890.437 Ft összegre az intézményfinanszírozás 312.787.461.- Ft összegre történő 
módosítására került sor.  
Ezek után ismerteti az előirányzat módosítás indokolását.  
Elmondja továbbá, hogy bizottságuk egyhangúlag javasolja elfogadásra a képviselő-
testületnek a 2019. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a 
szöveges értékelésben az 1- 18. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő tartalommal, 
továbbá  a rendelet  módosítását a tervezet szerint.  
  
Szőke László polgármester javasolja a képviselő-testületnek fogadják el a tájékoztatót, 
továbbá a 2019. évi költségvetés I. félévi módosítását 1.796.890.437 .- Ft bevételi, 
valamint  1.796.890.437.-  Ft kiadási összeggel, az intézményfinanszírozást 
312.787.462.- Ft-ban határozza meg, fogadják el  annak mellékleteivel együtt.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
184/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a szöveges értékelésben, valamint a rendelet 
1-18. mellékleteiben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester  
Határidő: azonnal  
 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a Hegyeshalom Nagyközségi 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.8.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 
 

 
3. Napirendi pont  

Bursa Hungarcia 2019-2020. évi fordulójához való csatlakozásról döntés  
  (5. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester  felkéri Kauschitz Jánost a pénzügyi, ügyrendi- jogi 
bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás ismertetésére.  
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Kauschitz János bizottsági elnök emlékezteti a képviselőket arra, hogy az 
önkormányzat már évek óta csatlakozik az ösztöndíjrendszerhez, amely kizárólag 
szociális jellegű támogatás, célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatási tanulmányainak támogatása. Elmondja még, hogy a csatlakozási szándék 
egy évre szóló kötelezettséget jelent, ezért az önkormányzatnak minden évben 
szeptember végéig nyilatkoznia kell arról, hogy a következő évre csatlakozni kíván-e a 
pályázati rendszerhez. A nyilatkozat beküldésének határideje 2019. október 2.     
Elmondja továbbá, hogy bizottságuk  egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a 
csatlakozást a felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, továbbá, hogy a támogatás összegét 
4000.- Ft/fő összegben határozza meg, és az előző évek gyakorlatának megfejelően  
1.500.000.- Ft kiadási előirányzatot  tervezzen a 2020. évi költségvetésében.     
 
 Szőke László polgármester javasolja a képviselőknek, hogy  az ösztöndíjrendszer  
2020. évi fordulójához   is csatlakozzon az önkormányzat és a 2020. évi költségvetésben 
1. 500. 000.- Ft –ot tervezzen e célra.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
 185/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
1.Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020-
ban is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá és azt az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások 
Igazgatósága részére küldje meg.  
 
2. Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  a 
felsőoktatásban tanuló hallgatók Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerben történő szociális támogatására az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében 4000.- Ft/ fő összeget határoz meg, melyhez  1. 500.000.- Ft kiadási 
előirányzat tervezését irányozza elő.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a költségvetés tervezésekor a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester 
                  dr. Gáli Péter  jegyző   
Határidő:  2019. október 2.  
                      2020. évi költségvetés jóváhagyása 
 

4. Napirendi pont   
A kultúrház építés közbeszerzési ajánlatainak megtárgyalása, közbeszerző kijelölése 

  (6. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy  a kultúrház építése kapcsán a 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására három ajánlatot kért be az önkormányzat, 
majd a jegyzőkönyv 6. számú mellékletének megfelelően    ismerteti azokat. Elmondja 
azt is, hogy az ajánlattételi határidő szeptember 13., péntek, 12. 00. óra volt, a bírálat 
szempontjának pedig a legkedvezőbb  áru (bruttó) ajánlat került elfogadásra.  
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Felkéri Kauschitz Jánost a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnökét ismertesse a 
bizottság állásfoglalását.  
 
Kauschitz János bizottsági elnök elmondja, hogy bizottságuk tárgyalta a napirendet és 
megvizsgálták az ajánlatokat, melyek közül egy a megadott határidőn kívül érkezett. 
Egyhangúlag javasolják elfogadásra Piller Veronika felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó által adott, a bírálati szempontnak megfelelő, a legkedvezőbb ajánlatot, 
mindösszesen 2. 450. 000.- Ft (AAM) szolgáltatási díjért.   
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
 186/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hegyeshalom kultúrház építése tárgyában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával Piller 
Veronika felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (00818, székhely 9222 Győr, 
Tarcsay Vilmos u. 24. 2. ajtó (adószám: 66418779-1-28, egyéni vállalkozói nyilv. szám: 
34854500) bízza meg, az általa adott 2. 450. 000.- Ft (AAM) szolgáltatási díjért.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szaktanácsadóval a  vállalkozási 
szerződést megkösse és aláírja.  
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap  

 
5. Napirendi pont    

Az út – és járdaépítési munkálatok 2019. közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése  
  (7. számú melléklet)  
 

Szőke László polgármester elmondja, hogy a Hegyeshalom út – és járdaépítési 
munkálatok 2019. közbeszerzés ajánlattételi felhívására  hét szervezetet hívtunk meg, 
akik közül a STRABAG Építő Kft., a Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., és az ARVIA 
Építő Kft., BarnaÚt 2000 Építő és KKFT.  adott ajánlatot, melyek közül az Arvia Kft. 
ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, ezért hiánypótlásra kapott felhívás, 
melyre nem reagált. .   Ezek után ismerteti a bíráló bizottság javaslatait, majd elmondja 
azt is, hogy a végleges döntést a képviselő-testületnek kell meghoznia név szerinti 
szavazással   az érvénytelen ajánlatról, továbbá külön- külön 1-3. részre vonatozó 
legkedvezőbb érvényes ajánlatokról is.  
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolják a képviselő-testületnek a 
bíráló bizottság által javasoltak szerint az Arvia kft. ajánlatának érvénytelenné 
nyilvánítását, továbbá az  út – és járdaépítési munkálatok 1-3. részére adott 
legkedvezőbb ajánlatok elfogadását.   
 
Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 
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dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Belya Attila képviselő: igen 
Kauschitz János  képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
Tóth Gyula képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
187/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján az alábbi ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja: 
Ajánlattevő neve: ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 9024 Győr Bartók B. utca 8/A. 
  
Rész neve: Útburkolat megerősítés (1) 
Nettó ajánlati ár (Ft): 14720443 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 11 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 0 
  
Rész neve: Útburkolat megerősítés és csapadékvíz elvezetés (2) 
Nettó ajánlati ár (Ft): 25410410 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 11 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 0 
  
Rész neve: Gyalogjárda kialakítása (3) 
Nettó ajánlati ár (Ft): 9526709 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap : 11 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 0 
  
Indoklás (valamennyi ajánlat/rész kapcsán ugyanaz): Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, meghatározott feltételeknek. 
Ajánlattevő a hiánypótlást követően sem igazolta megfelelő nyilatkozattal a kizáró 
okoknak való megfelelést, illetve nem igazolta megfelelően a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
szerint az alvállalkozók kizáró okok alá nem tartozását sem. Továbbá Ajánlattevő a 
hiánypótlást követően nem nyújtotta be a hiánypótlásban előírt alábbi 
dokumentumokat:  
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 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint - 2. sz. mellékletben megadott 
nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat EKR-be csatolása pdf 
formátumban 

 Nyilatkozat szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról - 3. sz. 
mellékletben megadott nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat 
EKR-be csatolása pdf formátumban 

 Nyilatkozat felelősségbiztosításról - 4. sz. mellékletben megadott 
nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat EKR-be csatolása pdf 
formátumban 

 Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése alapján - 5. sz. 
mellékletben megadott nyilatkozatminta kitöltése majd elektronikus másolat 
EKR-be csatolása pdf formátumban 

 Nyilatkozat vállalt előteljesítésről - 6. sz. mellékletben megadott nyilatkozatminta 
kitöltése majd elektronikus másolat EKR-be csatolása pdf formátumban 

 Szerződés tervezet kitöltve, cégszerűen aláírva, laponként szignálva, elektronikus 
másolat EKR-be csatolása pdf formátumban, és kitöltve word formátumban is 

  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy utasítsa a közbeszerzési 
szaktanácsadót a szükséges lépések megtételére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Ezek után a polgármester kéri a közbeszerzési eljárás eredményének 1. részéről történő 
szavazást.  

Felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Belya Attila képviselő: igen 
Kauschitz János  képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
Tóth Gyula képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 
 
188/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság 
javaslatát elfogadja, és úgy határoz, hogy az „Hegyeshalom út- és járdaépítési 
munkálatok 2019. 



9 

 

– 1. rész Útburkolat megerősítés” tárgyban megvalósuló kivitelezésre kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményesnek nyilvánítja, és nyerteseként az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki 
(legkedvezőbb érvényes ajánlat): 
  
Ajánlattevő neve: Makadám Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 9028 Győr Külső Sági út 20. 
Nettó ajánlati ár (Ft): 14135523 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 30 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 24 
Az ajánlatkérő részére a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
  
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. 
Nettó ajánlati ár (Ft): 14992084 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 15 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 12 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy megkösse a 
szerződést a nyertes ajánlattevővel, a Makadám Kft-vel a szerződéskötési moratórium 
letelte után.. 
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről 2. rész 

A polgármester felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Belya Attila képviselő: igen 
Kauschitz János  képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
Tóth Gyula képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 
 
189/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
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Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadja, és úgy határozott, hogy az „Hegyeshalom út- és járdaépítési munkálatok 2019. 
– 2. rész Útburkolat megerősítés és csapadékvíz elvezetés” tárgyban megvalósuló 
kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja, és nyerteseként az 
alábbi ajánlattevőt hirdeti ki (legkedvezőbb érvényes ajánlat): 
  
Ajánlattevő neve: Makadám Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 9028 Győr Külső Sági út 20. 
Nettó ajánlati ár (Ft): 24214367 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 30 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 24 
  
Az ajánlatkérő részére a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
  
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. 
Nettó ajánlati ár (Ft): 25522929 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 15 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 12 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy megkösse a 
szerződést a nyertes ajánlattevővel, a Makadám Kft-vel a szerződéskötési moratórium 
letelte után.. 
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 

Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről 3. rész 

A polgármester felkéri  dr. Gáli Péter jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

dr. Gáli Péter jegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
dr. Szegedi János alpolgármester: igen  
Belya Attila képviselő: igen 
Kauschitz János  képviselő: igen 
Mészáros Tibor képviselő: igen 
Tóth Gyula képviselő: igen 
 
dr. Gáli Péter  jegyző kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  
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A képviselő-testület név szerinti szavazással (egyhangúlag) 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 
 
190/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bíráló Bizottság javaslatát 
elfogadja, és úgy határozott, hogy az „Hegyeshalom út- és járdaépítési munkálatok 2019. 
– 3. rész Gyalogjárda kialakítása” tárgyban megvalósuló kivitelezésre kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményesnek nyilvánítja, és nyerteseként az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki 
(legkedvezőbb érvényes ajánlat): 
  
Ajánlattevő neve: Makadám Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 9028 Győr Külső Sági út 20. 
Nettó ajánlati ár (Ft): 8777550 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 30 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 24 
  
Az ajánlatkérő részére a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:  
  
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. 
Nettó ajánlati ár (Ft): 9785074 
Vállalt előteljesítés időtartama (naptári napokban): 2019. december 31-től visszafelé 
számított …nap: 15 
Jótállás vállalt időtartama a kötelezően előírton felül (egész hónapok száma): 1 év + ... 
hónap: 12 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy megkösse a 
szerződést a nyertes ajánlattevővel, a Makadám Kft-vel a szerződéskötési moratórium 
letelte után.. 
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: azonnal 
   

6. Napirendi pont    
 Fa vásárlásról döntés  
 

Szőke László polgármester felkéri Mészáros Tibort a településfejlesztési, 
környezetvédelmi és egészségügyi bizottság elnökét a napirend előterjesztésére.   
 
Mészáros Tibor bizottsági elnök emlékezteti    a képviselő-testületet arra, hogy  a 
januári ülésen elfogadták a 2019. évi településfejlesztési tervben a fatelepítések 
ösztönzését lakossági szinten. Szó volt arról is, hogy a községgazdálkodási kft. 500.000 
Ft-os kerettel növényeket fog beszerezni, melyek lakossági igények alapján kerülnek 
telepítésre.  elmondja az is, hogy sajnos ez a keretösszeg nem került tervezésre a 2019. 
évi költségvetésben, ezért most hogy a faültetési akciót meghirdeti az önkormányzat 
szükség van a költségvetés tartaléka terhére biztosítani ezt az 500. 000.- Ft+ÁFA   
keretet.  
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Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, illetve 
véleménye. 
Kérdés, vélemény nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
 191/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
utcafásítás ösztönzése céljából  meghirdetett faültetési akció végrehajtása érdekében az 
igényelhető facsemeték megvásárlására 500. 000.- Ft+ÁFA  forrást  biztosít a 2019. évi 
költségvetésének tartaléka terhére.   
 Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző  
Határidő: 30 nap 
 

7. Napirendi pont      
   A Padlás c. musical szervezőinek kérelme 
    (8. számú melléklet)  

 
Szőke László polgármester ismerteti a Padlás című musical szervezőinek kérelmét a 8. 
számú melléklet szerint, akik a musical néhány ingyenes előadására megkapták a 
jogokat a szerzőket képviselő irodától, a szerzőktől pedig a jóváhagyást. Elmondja, hogy 
sem a szervezők, sem a szereplők pénzt nem kapnak a munkájukért. Azonban a  díszlet 
építésének a költsége a hang és a fénytechnika finanszírozása komoly költséget jelent  1, 
4 millió forintot, melyhez 150. 000.- Ft támogatást kérnek.  
  
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja a 150. 000.- Ft támogatás 
adását úgy, hogy a támogatás összege  a  községszépítő alapítvány számlájára kerüljön 
átutalásra és onnan kerüljön kifizetésre a Padlás című musical hang és fénytechnika 
finanszírozására .  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
 
192/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Padlás című musical  díszlet építésének költségeire, a hang- és fénytechnika 
finanszírozására 150.000.- Ft támogatást utal át  a Hegyeshalom Községszépítő, 
Takarékoskodó Alapítvány  számlájára, a 2019. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére.  
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg.  
Felelős: Szőke László polgármester  
                 dr. Gáli Péter jegyző  
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Határidő: 2019. szeptember 27. 
     

8. Napirendi pont  
A polgármester szabadságának megváltásáról döntés  

(9. számú melléklet)  
  
dr.  Gáli Péter jegyző ismerteti a napirendhez tartozó jogszabályi hátteret, kiemeli a 
Kttv. 225/L §. (1) bekezdésében foglalt, a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra 
megfelelően alkalmazandó rendelkezéseket is. Elmondja továbbá, hogy a szabadság 
pénzbeli megváltásának kérdését a Kttv. 107. §-a egyértelműen rendezi, amely a 
pénzbeli megváltást alapesetben tiltja és csak kivételes esetben – ha a munkáltató az 
arányos szabadságot nem adta ki -, a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor teszi 
lehetővé. Elmondja azt is, hogy a polgármesternek jelenleg negyvenkilenc nap, objektív 
okokból ki nem adott szabadsága van, amit a jogviszonyának megszűnésekor részére 
megváltás címén ki kell fizetni.  
 
Szőke László polgármester 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: 
 
 193/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szőke 
László polgármestert e napirend tárgyába történő döntéshozatalból személyes 
érintettsége folytán kérésére kizárja.  
Felelős: dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A napirendi pont kapcsán az alpolgármester veszi át az ülés vezetését. 
 
Kauschitz János a pénzügyi, ügyrendi- jogi bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottságuk is tárgyalta a napirendet és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a 
polgármester részére ki nem adott szabadságának pénzbeli elszámolásához, 
megváltásához történő hozzájárulást, a kifizetés fedezetéül a 2019. évi költségvetés 
tartalékát megjelölni.  
 
dr. Szegedi János alpolgármester ezután szavazásra teszi fel a javaslatot.    
 
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák:  
 
194/2019.(IX.24.)  önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szőke 
László polgármester részére ki nem adott szabadságának pénzbeli elszámolásához,  
megváltásához hozzájárul. A testület a kifizetés fedezetét a 2019. évi költségvetésének 
tartaléka terhére biztosítja. 
Felkéri a hivatal vezetőjét, hogy a szabadság-megváltás összegének számfejtéséről és a 
kifizetéséről gondoskodjon.  
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Felelős: 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: 

                 dr. Szegedi János  
           alpolgármester,  képviselő 


