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H/119- 19/2019. 
JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületének 2019.      
szeptember 24-én  17.00 órai kezdettel megtartott általános közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak: Szőke László polgármester  

dr. Szegedi János alpolgármester 
Belya Attila képviselő 
Mészáros Tibor képviselő 
Tóth Gyula képviselő 
Kauschitz János képviselő 

Hivatalból jelen vannak:  
dr. Gáli Péter  jegyző  
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
Benitsch István vezető-főtanácsos  
Farkas Anna asszisztens  
 

A lakosság részéről a mellékelt jelenléti ív szerint   
 

Szőke László polgármester üdvözli a jelen lévő képviselőket, elmondja, hogy Fekete 
Tamás képviselő egészségügyi okból nem tud részt venni a közmeghallgatáson, majd 
köszönti a megjelent hegyeshalmi polgárokat. A közmeghallgatást megnyitja. Ismerteti a 
napirendi pontot az alábbiak szerint:  
 
Napirendi pont:  
 
1.) Tájékoztató Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének és  
bizottságainak az elmúlt ciklusban  végzett tevékenységéről.  
Előterjesztő: Szőke László polgármester  

          állandó bizottsági elnökök 
 
1. Tájékoztató Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének és 
bizottságainak az elmúlt ciklusban végzett tevékenységéről  
(1.  2. 3. 4.  számú mellékletek)  
 
Szőke László polgármester beszámolójában bemutatja az elmúlt 5 évben végzett 
munkát a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező tartalommal. 
 
Szőke László polgármester a továbbiakban felkéri a bizottsági elnököket, hogy 
számoljanak be a bizottságok munkájáról.      
 
Kauschitz János bizottsági elnök a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező 
tartalommal beszámol a pénzügyi, ügyrendi – jogi bizottság tevékenységéről.  
 
Tóth Gyula bizottsági elnök a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező tartalommal 
beszámol a szociális bizottság munkájáról.  
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Mészáros Tibor bizottsági elnök a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező 
tartalommal beszámol a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi 
bizottság munkájáról.  
 
Végezetül a polgármester kéri a megjelent lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, 
mondják el véleményüket az elhangzottakról.  
 
Magyarné Gaál Judit intézményvezető megköszöni a polgármesternek és a testületnek 
a nagyon jó munkakapcsolatot és az óvodában végzett beruházásokat. 
 
Nusserné Bedő Gyöngyi iskolaigazgató köszönetet mond a polgármesternek és a 
képviselőknek az iskoláért tett intézkedésekért, megköszöni, hogy mindig kap az iskola 
segítséget az önkormányzattól, amikor kéréssel fordulnak az önkormányzathoz.  
 
Kalocsai Miklósné helyi lakos hozzászólásában elmondja, hogy a temetőben az úrnafal 
valóban elkészült, szép lett, azonban a környezete nincs rendben tartva.  A temető hátsó 
kapuja nem zárható megfelelően, a kilincs leesik.  
Továbbá észrevételezi, hogy a József Attila szobor és környéke rendbetétele után, a 
munka befejezetlennek tűnik, mert a tér és a járda között a kavicsos kialakítás hiányos. 
Elmondja, hogy az orvosi rendelőnél az új szikkasztó már beomlik, illetve a munka során 
kivágott fa ágai még mindig ott hevernek.  
 
Szőke László polgármester megkéri Huszár Attilát, a Hegyeshalmi 
Községgazdálkodási Kft ügyvezetőjét, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon.  
Huszár Attila elmondja, hogy mind a temetőnél, mind pedig a József Attila szobornál 
utánanéz az elmondottaknak. A szikkasztó tekintetében tudnak a hibáról, azt a kivitelező 
javítani fogja.  A kivágott fa elszállítására a gép műszaki hibája miatt nem került sor, de a 
következő két hétben az is megoldódik.  
 
Tölgyes Zoltán helyi lakos aggodalmát fejezi ki, hogy a kerékpárút un. Y-
kereszteződésnél haladó egy szakaszán nincsen védőkorlát.  
A Fő úton a kerékpársáv gazos, az ágak behajlanak az útra, akadályozva a közlekedést.  
Továbbá elmondja, hogy egy-egy esőzés után a csatornákból a Fő út új járda szakaszaira 
kifolyik a víz, ami a téli időszakban nagyon veszélyessé válhat. 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Magyar Közút átvette a külső kerékpár 
utakat, nem tudja, hogy miért nincs védőkorlát azon a szakaszon. A kerékpársáv 
tekintetében szintén azt tudja elmondani, hogy a Magyar Közút a kiemelt szegélytől adja 
át az utat az önkormányzatnak, a kerékpársáv az ő kezelésük alatt áll.  
A járdára folyó esővízzel kapcsolatosan elmondja, hogy a járda síktalanítása az ott lakók 
feladata.  
 
Csernó Lászlóné a Hegyeshalom Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
megköszöni a képviselő-testület munkáját, gratulál az elmúlt ciklusban végzett 
munkához.  
Érdeklődik, hogy a használt étolaj elszállítására nem lehetne-e valamilyen megoldást 
találni a településen.  
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Szőke László polgármester elmondja, hogy az Aqua Kft-vel megkezdte a tárgyalást a 
használt étolaj elszállításával kapcsolatosan, remélve, hogy ahogy Mosonmagyaróváron 
meg tudják oldani a szállítást, az a településen is megvalósulhat.  
 
Szalai András helyi lakos elmondja, hogy a parkolás helyzete kilátástalannak tűnik. A 
helyiek nem tudnak parkolni azok miatt, akik a gépjárműveiket egész napra, vagy 
napokra ott hagyják.  
Továbbá érdeklődik, hogy a temetőben nyilvános WC kialakítása megoldható-e, tervben 
van-e? 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a parkolás helyzetét tárgyalta már a 
képviselő-testület, felmérésre került, hogy mennyibe kerülne, mivel járna egy fizetős 
kapu vagy parkolójegy automata kihelyezése. Ennek a megvalósítása nagy költségekkel 
járna, illetve az engedélyeztetése sem egyszerű. Figyelembe kell venni azt is, hogy a helyi 
lakosoknak az önkormányzat kedvezményt szeretne adni és arra mindenképpen 
megoldást kell találni.  
    
Tölgyes Zoltán helyi lakos felveti, hogy megoldást jelenthetne az a hosszabb ideig 
parkolók kiszűrésére, hogy akik ügyintézés miatt parkolnak a hivatal melletti 
parkolóban, kapnak egy ügyintézés idejére szóló parkolójegyet. 
 
Mészáros Tibor képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Egészségügyi Bizottság is tárgyalta ezt, azonban az ügyintézés idejére szóló parkolójegy 
ellenőrzése nem megoldható, Hegyeshalom a mosonmagyaróvári közterület-felügyelet 
illetékességi körén kívül esik.  
 
Szőke László polgármester a nyilvános WC kialakításával kapcsolatosan elmondja, 
hogy a temetőnél lévő Virág-varázs bolttal kötött szerződés úgy szól, hogy az ott 
található mosdó nyilvánosan használható. A tulajdonossal felveszi a kapcsolatot, hogy 
ürítsék ki a helyiséget és tegyék elérhetővé mindenki számára.  
 
Baranyai József a helyi sportegyesület vezetőségének tagja hozzászólásában 
elmondja, hogy a Mező utcából a Csemez felé vezető hídra nem lehet kihajtani a három 
méteres gaz miatt. A Mező utcából a sportpályáig vezető részen hiányzik a közvilágítás, 
amit ő maga napelemekkel megoldana, ha az oszlopok elhelyezése engedélyezésre 
kerülne.  
Továbbá elmondja, hogy a Szent István király úton nem lehet közlekedni sem az út 
mindkét oldalán parkolók, sem pedig az út minősége miatt. 
Ezen felül, szeretne tájékoztatást kérni, hogy a kultúrház megvalósítása milyen 
költségekkel jár. 
 
Huszár Attila a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft ügyvezetője elmondja, hogy a 
csemezi híd kívül eső rész és elfeledkeztek a gazos területről. Ez pótolva lesz.  
 
Szőke László polgármester válaszában elmondja, hogy a vasúti sorompóig 
Hegyeshalomé a terület, azon túl a bányáig a Hungaria Carriacou Kft-é, így a közvilágítás 
kialakításához szükséges oszlopokat az ő engedélyükkel lehet elhelyezni.  
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A Szent István király út a Magyar Közút kezelésében áll. Az egy oldalon történő 
parkolásra beadott kérelmünket elutasították és a felújítása tekintetében azt a választ 
kaptuk, hogy - a bezenyei úthoz hasonlóan- nincs tervbe véve.  
A kultúrházzal kapcsolatosan elmondja, hogy annak megépítése érdekében hitelt vesz fel 
az önkormányzat, melyet a Magyar Kormány 700 millió Ft összegben engedélyezett. A 
hitelszerződés 2019. augusztus 26. napján aláírásra került. Hozzáteszi, hogy az 
önkormányzat a hitelt az adóbevételekből kívánja törleszteni.  
 
Klimó Sándor helyi lakos a zöldhulladék lerakó és a szelektív hulladékgyűjtők miatt 
szólal fel. Van, hogy Mosonmagyaróvárról hordják a zöldhulladékot a bezenyei úti 
telepre, hiszen az, hogy ki és honnan szállít oda, az nincsen ellenőrizve, illetve a szelektív 
hulladékgyűjtők mellé rendszeresen hordják ki a szemetet. Érdeklődik, hogy ki tud 
szankcionálni és történik-e bármiféle felelősségre vonás.  
 
Tóth Gyula képviselő és a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület elnöke elmondja, hogy 
sajnos nem sok lehetőség áll a rendelkezésükre, mert ha nincsen tettenérés, nincsen 
bizonyíték, akkor a rendőrség sem tud az ügyben előrelépni.    
 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester az általános 
közmeghallgatást bezárja.  

 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………                                     ………………………………………………. 
          Szőke László                                                                               dr. Gáli Péter  
         polgármester                                                                                     jegyző   
 


