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 H1/84-3/2020. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 
30-án megtartott nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Szőke László polgármester 

  Mészáros Tibor alpolgármester 
       Belya Attila képviselő  

  Tóth Gyula képviselő 
        Fekete Tamás képviselő 
        Molnár Sándor képviselő 
Hivatalból jelen vannak: 

  Wiegerné Mészáros Erika aljegyző 
  Benitsch István vezető-főtanácsos 
  Gál Martina asszisztens 

 
Szőke László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 6 fő 
képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy dr. Szegedi János 
betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Gyula képviselőt megválasztani.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül Tóth Gyula képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztják.  
 
A jegyzőkönyv vezetésére Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt kéri fel. 
 
A polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, javasolja továbbá, 
hogy az „Egyebek” napirendi pont keretén belül tárgyalja meg a testület a következőket: 
 
14.2. A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat és a SAWA Kft. közötti 
szándéknyilatkozat megtárgyalása 
14.3. A kultúrház közbeszerzési terv műszaki tartalmának módosítása 
14.4. Rp.I.116-34. ipari terület rendezési terv módosítása 
14.5. Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással 
14.6. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
14.7. Törvényességi felhívás megtárgyalása 
 
Továbbiakban –mivel más napirendi javaslat nem hangzik el-, javasolja a testületi 
tagoknak fogadják el a nyilvános ülés „Egyebek” napirend végleges pontjait.     
 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
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5/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-i 
nyilvános ülésén az „Egyebek” napirendi ponton belül az alábbiak kerülnek 
megtárgyalásra: 
14.2. A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat és a SAWA Kft. közötti 
szándéknyilatkozat megtárgyalása 
14.3. A kultúrház közbeszerzési terv műszaki tartalmának módosítása 
14.4. Rp.I.116-34. ipari terület rendezési terv módosítása 
14.5. Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással 
14.6. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
14.7. Törvényességi felhívás megtárgyalása 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Továbbiakban javasolja a testületi tagoknak fogadják el a nyilvános ülés végleges 
napirendi pontjait. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
6/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-i 
nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
Napirendi pontok:  
1. A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 
2. Megállapodás a közös önkormányzati hivatal további fenntartására I. olvasatban 

Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 
3. A 2020. évi munkaterv megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Gáli Péter jegyző 
4. A 2020. évi rendezvénynaptár elfogadása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
                       Mészáros Tibor alpolgármester 
5. A 2020. évi településfejlesztési terv aktualizálása, forrásainak megvitatása és 
költségkereteinek megállapítása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester  
                       Belya Attila bizottsági elnök 
6. A helyi úthálózat állapotának felmérése és értékelése, az útépítési és útfelújítási 
program összeállítása 

Előterjesztő: Mészáros Tibor alpolgármester 
7. Az önkormányzati Kft. ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
8. A Községgazdálkodási Kft. felügyelőbizottsági tagjai mandátumának 
meghosszabbítása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
9. Rp.I.116-36 munkaszámú rendezési terv módosítás záró szakmai vélemény 
kiadásáról döntés 



3 

 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
                      Benitsch István 
10. Beszámoló a külterületi utak karbantartásáról 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
11. Magyar Falu Program 2020 pályázat ismertetése, megtárgyalása („Rendőrlakás”). 
Németh Antal kérelme 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
12. Képviselői laptop vásárlásról beérkezett árajánlatok megtárgyalása 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
13. Baranyai József Hegyeshalom Mező utca 1/B 0129/64.hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonási kérelme 

Előterjesztő: Szőke László polgármester 
14. Egyebek 
14.1  Óvodai szülői munkaközösség kérelmének megtárgyalása 
14.2. A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat és a SAWA Kft. közötti    
szándéknyilatkozat megtárgyalása 
14.3. A kultúrház közbeszerzési terv műszaki tartalmának módosítása 
14.4. Rp.I.116-34. ipari terület rendezési terv módosítása 
14.5. Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással 
14.6. Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
14.7. Törvényességi felhívás megtárgyalása  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
1. Napirendi pont  
A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
(1.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester felkéri Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt a napirend 
előterjesztésére. 
 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző elmondja, hogy a Nek. tv. 80.§ (2) bekezdése alapján 
a települési és nemzetiségi önkormányzatok között létrejött megállapodást minden év 
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni és –amennyiben szükséges –módosítani. A jogszabályi 
előírásnak megfelelően 2019. novemberében sor került a felülvizsgálatra és a szükséges 
módosítások átvezetésére, amelyek a megállapodás VII. fejezetének számla feletti 
rendelkezési jogosultságokat érintették.  
Tekintettel arra, hogy jelenleg nem szükséges újabb módosításokat eszközölni, a 
képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodást hatályában tartsa fenn. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv 1. 
számú mellékletének megfelelő tartalommal kerüljön elfogadásra a napirend. 
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A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
7/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve – felülvizsgálta a Hegyeshalom Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és azt hatályában fenntartja – 
tekintettel arra, hogy nem szükséges módosítás végrehajtása. 
Felelős: Szőke László polgármester 
  dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. Napirendi pont  
Megállapodás a közös önkormányzati hivatal további fenntartására I. olvasatban 
 (2.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a képviselők kézhez kapták a megállapodás 
tervezet, ismerik annak tartalmát. Felkéri Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt a napirend 
előterjesztésére. 
 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző elmondja, hogy Hegyeshalom Nagyközségi 
Önkormányzat, Bezenye Községi Önkormányzat és Levél Községi Önkormányzat közös 
önkormányzati hivatalt hoztak létre, a testületi és államigazgatási döntések előkészítése, 
illetve azok végrehajtásának hatékonyabb ellátása érdekében, függetlenül attól, hogy azok 
a képviselő-testület, a polgármester, vagy a jegyző hatáskörébe tartoznak. elmondja azt 
is,  hogy mindhárom önkormányzat  2019. decemberében úgy határozott, hogy a fenti 
feladatok ezen önkormányzati ciklusra történő ellátására a közös hivatal további 
fenntartására kötelezettséget vállalnak. A megállapodás létrehozásáról az érintett 
képviselő-testületek minősített szótöbbséggel, testületenként külön-külön hozott 
határozattal döntenek. Ezek után a megállapodás módosítására, vonatkozó részeket emeli 
ki, majd a létszámadatokat. A közös hivatal fenntartásával kapcsolatban elmondja, hogy a 
hivatal költségvetésének elsődleges forrása a költségvetési törvényben évente 
megállapított feladatfinanszírozás. Amennyiben azonban a közös hivatali költségvetési 
kiadásait a központi támogatás nem fedezi, ahhoz a hivatalt fenntartó önkormányzatok 
lakosságszám arányában járulnak hozzá a tervezetben megfogalmazottak szerint. 
Hozzáteszi, hogy a finanszírozás kérdése még további egyeztetéseket igényel. Ezek után a 
fizetési kötelezettség késedelmes, illetve nem teljesítése esetére vonatozó szabályozást 
ismerteti, majd a helytállási kötelezettséget emeli ki a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 
szerinti megállapodásban megfogalmazottak szerint.  
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása. 
 
Belya Attila képviselő megkérdezi, hogyan alakul a lakosságszám a hivatalok között. 
 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző elmondja, hogy 2020. január 1-jétől a közös hivatal 
működési költsége a 2019. január 1-jei lakosságszám szerint az alábbiak szerint alakul:  
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 51% 
Levél Községi Önkormányzat 29% 
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Bezenye Községi Önkormányzat 20 %. 
 
Mivel további kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester javasolja a 
közös önkormányzati hivatal további fenntartásáról szóló megállapodás első olvasatban 
történő elfogadását.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
8/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a közös 
önkormányzati hivatal további fenntartásáról szóló megállapodást első olvasatban 
elfogadja, azt jó tárgyalási alapnak tekinti. 
Felelős: Szőke László polgármester 
                dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
3. Napirendi pont  
A 2020. évi munkaterv megtárgyalása  
(3.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a képviselők kézhez kapták a munkatervet, 
ismerik annak tartalmát. Felkéri Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt a napirend 
előterjesztésére. 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint ismerteti a 
munkatervet. 
 
Szőke László polgármester kiemeli, hogy a közmeghallgatásra az előző évek 
gyakorlatához képest, november helyett szeptember hónapban kerül sor. 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik 
el, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
9/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz a 2020. évi 
munkatervet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja, 
jóváhagyja. 
Felelős: Szőke László polgármester 
                 dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
4. Napirendi pont  
A 2020. évi rendezvénynaptár elfogadása 
(4.számú melléklet) 
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Szőke László polgármester elmondja, hogy Mészáros Tibor alpolgármester elkészítette 
az önkormányzat 2020. évi rendezvény naptárát, melyet minden testületi tag kézhez 
kapott. Elmondja továbbá, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil 
szervezetekkel történő egyeztetés előzte meg a naptár elkészítését, így az ott elhangzott 
javaslatok beépítésre kerültek. Hozzáteszi, hogy utólagos módosítás történt a Lelki nap 
időpontját illetően, az esemény 2020. augusztus 22-én kerül megrendezésre, amely 
azonban a testület elé döntésre javasolt rendezvény naptárban már szerepel.  
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik 
el, a polgármester javasolja, hogy a jegyzőkönyv 4. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal kerüljön elfogadásra a napirend. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
10/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hegyeshalom 
Nagyközség 2020. évi rendezvény naptárát a jegyzőkönyv 4. számú mellékletének 
megfelelő tartalommal elfogadja, jóváhagyja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
  dr. Gáli Péter jegyző 
Határidő: azonnal 
 
5. Napirendi pont  
A 2020. évi településfejlesztési terv aktualizálása, forrásainak megvitatása és 
költségkereteinek megállapítása 
 (5.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester felkéri Belya Attilát a Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Egészségügyi Bizottság elnökét a napirend előterjesztésére.  
 
Belya Attila bizottsági elnök elmondja, hogy az önkormányzat 2020. évi 
településfejlesztési tervét a településfejlesztési, környezetvédelmi és egészségügyi 
bizottság elkészítette, amelyet a képviselők kézhez kaptak. 
Előterjeszti, hogy a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokat szem előtt 
tartva a 2020-ra ütemezett fejlesztési és felújítási feladatokat rangsor szerint felsorolták, 
költségigényüket megbecsülték és lehetséges forrásaikat megjelölték. A tervek között 
prioritást élvez az éves útfelújítási program befejezése és a közterületi fejlesztés. A 
pályázati lehetőségektől függően nagyobb volumenű beruházásokkal is számolunk és a 
közösségi ház projekt is a kivitelezési szakaszba lép át. A jegyzőkönyv 5. számú melléklete 
szerint részletezi a 2020. évi településfejlesztési tervet. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester így szavazásra teszi fel a 
napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
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11/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom Nagyközség 2020. évi településfejlesztési tervét a jegyzőkönyv 5. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
dr. Gáli Péter jegyző   
Határidő: azonnal 
 
6. Napirendi pont  
A helyi úthálózat állapotának felmérése és értékelése, az útépítési és útfelújítási program 
összeállítása 
(6.-7.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester felkéri Mészáros Tibor alpolgármestert a napirend 
előterjesztésére. 
 
Mészáros Tibor alpolgármester a jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerint beszámol a 
Hegyeshalom kül- és belterületi útjainak állapotáról. A belterületi utaknál a legtöbb 
gyűjtő- és lakóutcában a 2000-es útfelújításoknak köszönhetően az utak valamilyen 
formában már burkoltak voltak (stabilizált aszfalt, hengerelt aszfalt, stb.), állapotuk az 
utóbbi öt év szisztematikus felújításainak köszönhetően nagyrészt jó vagy kifogástalan. A 
szilárd burkolat nélküliek (kb. 15 százalék) átlagos állapota közepes vagy csak megfelelő. 
Az utóbbiak felújítása és burkolása sürgető feladat, mert az átlagos útállapotok további 
javítása csak ezzel érhető el. Az elmúlt öt évben az átlagos útállapotok sokat javultak 
(3,38-ról 3,9-re), mert a legrosszabb állapotú utcákat különféle technológiákkal 
felújítottuk, burkolatukat szélesítettük, illetve szilárd burkolattal láttunk el kavicsos 
utakat.  
A csapadékvíz elvezetés nem tökéletes, emiatt a víz az úttest alá szivárog, az út széle 
letörik. Az építkezések miatt közlekedő nehézgépek, kamionok az útszélek és a padkák 
állapotát tovább rontják. Az említett útproblémák miatt idén alaposabb kátyúzást kell 
elvégeztetnünk az útállapotok fenntartása érdekében. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester így szavazásra teszi fel a 
napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
12/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyeshalom 
Nagyközség kül- és belterületi útjainak állapotáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv 6. 
számú mellékletének megfelelő tartalommal megismerte, elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
dr. Gáli Péter jegyző   
Határidő: azonnal 
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Szőke László polgármester felkéri Belya Attilát a Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Egészségügyi Bizottság elnökét a napirend második részének előterjesztésére.  
 
Belya Attila bizottsági elnök a jegyzőkönyv 7. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal ismerteti a 2020. évi útépítési, útkarbantartási és járdaépítési programot, 
amely kiterjed a belterületi úthálózat karbantartására és felújítására, illetve a 
külterületekre vezető utak karbantartására. Tartalmazza a belterületi járdák építését 
(Kertalja utcán a Búcsútértől a Filmszínház utcáig szegélyezett térkövezéssel), felújítását 
(Fő út páros oldalán, a Fő tértől az orvosi rendelőig).  
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása. 
 
Mészáros Tibor alpolgármester kiegészítené a tervezetet Szérüsor bejáratának és a 
Luther Márton utcának a burkolásával.  
 
Szőke László polgármester javasolja a 2020. évi útépítési, útkarbantartási és járdaépítési 
program elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
13/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi útépítési, 
útkarbantartási és járdaépítési programot a kiegészítésekkel a jegyzőkönyv 7. számú 
mellékletének megfelelő tartalommal megismerte, elfogadja.  
Felelős: Szőke László polgármester 
dr. Gáli Péter jegyző   
Határidő: azonnal 
 
 
7. Napirendi pont  
Az önkormányzati Kft. ügyvezető megbízatásának meghosszabbítása 
 (8.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy 2019. januárban a községgazdálkodási kft. 
ügyvezetőjének, Huszár Attilának vezetői munkaszerződése meghosszabbításra került 
sor 2020. február 14-ig, ami hamarosan lejár, ezért szükséges a képviselő-testület döntése 
az ügyvezető további foglalkoztatásában. A képviselő-testület néhány tagjával, az 
alpolgármesterrel, a településfejlesztési bizottság elnökével történt egyeztetés, valamint 
az ügyvezetővel történt elbeszélgetés alapján javasolja az ügyvezető vezetői 
munkaszerződésének meghosszabbítását.   
Elmondja, hogy a napirendet a pénzügyi, ügyrendi – jogi bizottság is tárgyalta, felkéri 
Molnár Sándor bizottsági elnököt a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Molnár Sándor bizottsági elnök elmondja, hogy a   bizottság javasolja, hogy az ügyvezető 
vezetői munkaszerződését 3 évre hosszabbítsa meg a képviselő-testület.  
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Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése. Mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester javasolja, az ügyvezető vezetői 
munkaszerződését 3 évre hosszabbítsa meg a képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
14/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Attila 
(…………………………………………………….) 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u.58. szám 
alatti lakos, 2019.január 30-án kelt vezetői munkaszerződését, 2023.02.14 napjáig 
meghosszabbítja. Felkéri a polgármester a munkaszerződés aláírására, valamint a 
cégbírósági bejegyzés ügyvédi iroda által történő módosítására. 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
8. Napirendi pont  
A Községgazdálkodási Kft. felügyelőbizottsági tagjai mandátumának meghosszabbítása 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy 2018-ban a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a Hegyeshalmi Községgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottsága elnökének Molnár 
Sándort, tagjainak dr. Nagy Sándort és Mészáros Tibort 5 éves időtartamra megválasztja. 
Időközben Molnár Sándort képviselőnek, míg Mészáros Tibort alpolgármesternek 
választották, így felmerült, hogy ez összeférhetetlen a felügyelőbizottsági tagsággal. 
Elmondja továbbá, hogy megkereste dr Nagy Sándor ügyvédet, aki arról tájékoztatta, hogy 
nem áll fenn összeférhetetlenség egyik személy esetében sem, így felügyelő bizottsági 
mandátumuk 2023-ban jár le. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése. Mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy 
fogadják el a tájékoztatást. 

 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi. 
 
9. Napirendi pont  
Rp.I.116-36 munkaszámú rendezési terv módosítás záró szakmai vélemény kiadásáról 
döntés 
(9.számú melléklet) 
  
Szőke László polgármester felkéri Benitsch István vezető-főtanácsost a napirend 
előterjesztésére. 
 
Benitsch István vezető-főtanácsos elmondja, hogy a rendezési terv módosítására azért 
van szükség, mert a rendezési terven elírás folytán az övezeti terven 960 m2 szerepel, míg 
a helyi építési szabályzatban 900 m2. Helyesen 960 m2. Valamint Márialiget településrész 
beépítésre szánt területének keleti határán nem került az övezetre vonatkozó feljelölés. A 
módosítás a hiányosságot pótolja. 
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Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendet a településfejlesztési, 
környezetvédelmi és egészségügyi bizottság is tárgyalta, felkéri Belya Attila bizottsági 
elnököt a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Belya Attila bizottsági elnök elmondja, hogy a településfejlesztési, környezetvédelmi és 
egészségügyi bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a módosításokat fogadja el és 
azok átvezetésével rendelje meg a záró szakmai vélemény dokumentációját. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése. Mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester így szavazásra teszi fel a 
napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
15/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8) Korm. 
rendelet 42 §. (1) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy a megismerte az Rp-I-116-36. 
munkaszámú rendezési terv módosítás tervezetét. 
Elfogadja, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai szerint meghirdetett véleményezési 
eljárásban a partnerektől az  Rp.I.116-36. munkaszámú partnerségi egyeztetési 
dokumentációval közzétett szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatban észrevétel nem érkezett.  
Mivel az Rp.I.116-36. számú szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatban eltérő vélemény nem érkezett, ezért a partnerségi egyeztetést lezárja. 
A Márialigeti tervezéssel érintett terület az Lf2 övezetbe kerül besorolásra.  
Az Óvári utcától keletre eső területen a szabályozási tervlapon alkalmazott   
LfO /  30 / 50____jelű  övezet kerüljön a rendeletben is alkalmazásra az   
 4,5 / 16 / 60 / 960 
LfO /  30 / 50____helyett. 
 4,5 / 16 / 60 / 900 

Felkéri a polgármestert, hogy küldje meg a településrendezési eszköz tervezetét a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami 
Főépítészének, hogy a záró szakmai véleményt megadhassa.  
Felelős:Szőke László  polgármester 
               dr. Gáli Péter   jegyző 
               Benitsch István vezető főtanácsos 
Határidő:15 nap 
 
10. Napirendi pont  
Beszámoló a külterületi utak karbantartásáról 
 (10. számú melléklet) 
  
Szőke László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Csemeztanya 
külterületi és belterületi útjainak karbantartását a kft. ügyvezetőjének közreműködésével 
elvégeztette a Kovács Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, akik a másik külterületi 
településen végeztek útfelújítási munkálatokat. Ezek után részletezi utcánként a 
munkálatok kiadásait. Elmondja azt is, hogy a munkálatok jó minőségben a 
megrendelésnek megfelelően elkészültek, sem mennyiségi sem pedig minőségi kifogás 
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nem merült fel. A vállalkozó által kiállított számla a teljesítési igazolás alapján benyújtásra 
és kifizetésre került.  
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése.  
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, kéri a képviselő-testületet, hogy a 
tájékoztatást fogadják el. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszi.  
 
11. Napirendi pont  
Magyar Falu Program 2020 pályázat ismertetése, megtárgyalása („Rendőrlakás”). 
Németh Antal kérelme 
(11.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr 
Főkapitányság gazdasági igazgatósága azt a tájékoztatást adta, hogy a Magyar Falu 
Program keretén belül lehetőség nyílik szolgálati lakás fejlesztésére támogatást elnyerni. 
Mivel a szolgálati lakást a tavalyi évben felújítottuk, így arra nem tudunk pályázni. Ezek 
után elmondja, hogy ugyanakkor Németh Antal Árpád utca 2/A I. emelet 2.ajtó szám alatti 
lakos, aki olyan önkormányzati lakásban lakik, melynek a bérlő kijelölési joga a BM. 
határkörébe tartozik lakás felújítási kérelemmel fordult az önkormányzat felé.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy akkor vegyünk részt ebben a pályázatban, ha a 
Németh Antal által lakott ingatlan felújítását a rendőrkapitányság támogatja. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása.  
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel 
a napirendet. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
16/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom Árpád utca 2/A I. emelet 2.ajtószám alatti ingatlan felújításával egyetért, azt 
támogatja, és megvizsgálja a Magyar Falu Programban való részvétel lehetőségeit.  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
12. Napirendi pont  
Képviselői laptop vásárlásról beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
 (12. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy mint az már a korábbi évek során is 
felvetődött, de konkrét elhatározássá még sohasem vált, az hogy, a képviselői munka 
esetleges hatékonyabbá tétele érdekében előremutató dolog lenne-e az, ha az 
önkormányzat a testületi tagoknak megbízatásuk idejére személyi számítógépet 
biztosítana.  Elmondja még, hogy ezen napirend aktualitását most a költségvetés   
tervezése adja, amelyben ezen eszközök forrását tervezni kell, fedezetet kell rá 
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biztosítani. A képviselőkön túl, a közös hivatalban végzett munka is mindenképpen 
szükségessé tesz néhány számítógép beszerzést, elsődlegesen azon tisztségviselők és 
ügyintézők tekintetében, akik a társtelepüléseken is személyesen munkát végeznek, 
melynek mobilitásához gépigény merül fel. 
Úgy gondolja, hogy a 2020. évi költségvetésbe 1.500.000-Ft kerüljön betervezésre 
laptopok beszerzésére. 
Elmondja, hogy a pénzügyi, ügyrendi- és jogi bizottság is tárgyalta a napirendet, felkéri 
Molnár Sándor bizottsági elnököt a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Molnár Sándor bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság 2.000.000-Ft keretösszeg 
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása.  
 
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy 2.000.000-Ft keretösszeg kerüljön betervezésre a 2020. évi költségvetésbe laptop 
beszerzés címén.  
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
17/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy laptop 
beszerzésre 2.000.000-Ft keretösszeget betervez a 2020. évi költségvetésbe. 
 Felkéri a tisztségviselőket, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 
gondoskodjanak.  
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő: 2020.március 15. 
 
13. Napirendi pont  
Baranyai József Hegyeshalom Mező utca 1/B 0129/64.hrsz.-ú ingatlan belterületbe 
vonási kérelme 
(13. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester felkéri Benitsch István vezető-főtanácsost a napirend 
előterjesztésére. 
 
Benitsch István vezető-főtanácsos ismerteti, hogy Baranyai József kérelemmel fordult a 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a tulajdonát 
képező Hegyeshalom 0129/64.hrsz.-ú 790m2 területű „kivett lakóház,udvar, garázs”  
művelési ágú  ingatlant belterületbe vonhassa. A kérelmező az ingatlant el szeretné adni 
és a hitelfelvétel feltétele az, hogy az ingatlan belterületbe kerüljön.  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kérelmező a belterületbe vonás költségeit 
átvállalja. 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendet a településfejlesztési, 
környezetvédelmi és egészségügyi bizottság is tárgyalta, felkéri Belya Attila bizottsági 
elnököt a határozati javaslat ismertetésére. 
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Belya Attila bizottsági elnök elmondja, hogy a  bizottság javasolja a kérelem támogatását. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása.  
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel 
a napirendet. 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
18/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Baranyai József 9222. Hegyeshalom, Mező utca 1/B.sz. alatti lakos belterületbe vonási 
kérelmét támogatja és a Hegyeshalom 0129/64. hrsz.-ú  790 m2 területű „kivett lakóház, 
udvar, garázs” művelési ágú területet belterületbe vonja. A területet a belterületbe vonás 
után településrendezési tervben meghatározott célnak megfelelően lakóingatlanként kell 
továbbra is hasznosítani. 
A belterületbe vonás földhivatali eljárásának, a vázrajzok elkészítésének költségei a 
kérelmezőt terhelik. 

Felhatalmazza polgármestert, hogy a belterületbe vonás Mosonmagyaróvári 
Földhivatalnál indítandó eljárásában eljárjon.  
Felelős: Szőke László polgármester 
               dr. Gáli Péter jegyző 
              Benitsch István vezető- főtanácsos 
Határidő:  30 nap 
 
14. Napirendi pont  
Egyebek: 
 
14.1. Óvodai szülői munkaközösség kérelmének megtárgyalása 
(14. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy az óvodai szülői munkaközösség kérelmet 
nyújtott be, hogy a még be nem fejezett KRESZ parkba forgalomtechnikai táblákat 
szeretnének vásárolni. Kértek árajánlatot 23 db táblára és oszlopra, melyre 365.125-Ft-
os ajánlatot kaptak. Ehhez kérnének anyagi segítséget, a telephelyről történő szállítást, 
illetve a kihelyezést is megoldanák a szülők.  
Javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja meg a táblákat, oszlopokat és vállalja át azok 
kihelyezését is. 
 
Szőke László polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása.  
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a forgalomtechnikai táblák költségét 2020. évi költségvetés terhére biztosítsa. 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag,  6 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozzák: 
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19/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalom szánkódomb melletti KRESZ parkba 23 db forgalomtechnikai táblát és 23 
db oszlopot megvásárolja és azokat kihelyezi. A táblák fedezetét a 2020. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 
Felelős:Szőke László  polgármester 
               Benitsch István vezető főtanácsos 
Határidő:15 nap 
 
14.2 A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat és a SAWA Kft. közötti    
szándéknyilatkozat megtárgyalása 
(15. számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a SAWA United Kft. megkereste az 
önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló 2515 hrsz-ú „közforgalom elől el nem zárt 
magánút” művelés alatt álló ingatlant az önkormányzatnak ajándékozná. A kft. a 2515 
hrsz-ú 2511 m2 nagyságú területen a teljes közlekedési infrastruktúrát, közművesítés (út, 
vízvezeték és szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés, villany és közvilágítás kiépítését, 
valamint a meglévő közművek szükség szerinti áthelyezését) saját beruházásként és saját 
költségén viseli. Ha ez megvalósult, a területet átadja az önkormányzatnak.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy bízzák meg a szándéknyilatkozat aláírásával. 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása.  
Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel 
a napirendet. 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozzák: 
 
20/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a SAWA 
United Kft-vel szándéknyilatkozatot köt a 2515 hrsz-ú 2511 m2 területű „közforgalom 
elől el nem zárt magánút”  tekintetében.  
Megbízza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelős:Szőke László  polgármester 
               Benitsch István vezető főtanácsos 
Határidő:30 nap 
 
14.3. Kultúrház közbeszerzési dokumentációja tartalmának módosítása 
(16.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester a jegyzőkönyv 16. számú melléklete szerint javasolja, hogy a 
„Közösségi Ház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának műszaki 
tartalmából a „MOBILÍÁK”-at vegyük ki, ezeket külön közbeszerzési eljárásban szerezzük 
be. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, mivel kérdés, 
vélemény, hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra teszi fel a napirendet. 
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Elmondja még, hogy a közbeszerzési tanácsadó javaslatára kéri, hogy név szerint 
szavazzanak a képviselők.  
 
Szőke László polgármester felkéri Wiegerné Mészáros Erika aljegyzőt a név szerinti 

szavazás lebonyolítására. 

Jelen lévő képviselők száma: 6 fő  

 A döntéshozatalból kizárt képviselők száma: 0 

Wiegerné Mészáros Erika aljegyző felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:  

Szőke László polgármester: igen 
Mészáros Tibor alpolgármester, képviselő: igen 
Belya Attila képviselő: igen 
Fekete Tamás képviselő: igen 
Tóth Gyula képviselő: igen 
Molnár Sándor képviselő: igen 
Szőke László polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.  

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
 
21/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Közösségi Ház kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának műszaki 
tartalmából, a beépített berendezési tárgyak tételei közül a „50. MOBILÍÁK” teljes 
tételcsoport 1-9. pontig (asztalok, székek, egyéb mobil bútorok)” tételeit törölteti és 
azokat külön közbeszerzési eljárás keretében szerzi be.  
 Megbízza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a szükséges lépések 
megtételére. 
Felelős: Szőke László polgármester  
dr. Gáli Péter  jegyző 
Határidő: azonnal 
 

14.4.  Rp.I.116-34. ipari terület rendezési terv módosítása 
(17.számú melléklet) 
 

Szőke László polgármester felkéri Benitsch István vezető-főtanácsost a napirend 
előterjesztésére. 
 
Benitsch István vezető-főtanácsos a jegyzőkönyv 17. számú melléklete alapján elmondja, 
hogy a rendezési terv módosításra azért volt szükség, mert a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatal Főosztály Földhivatal Osztály 
nem kapta meg a tervet, hanem utólag adott szakvéleményt hozzá. A módosítás a 
hiányosságot pótolja. További kérés volt, hogy a módosított terveken építménymagasság 
helyett épületmagasság kerüljön meghatározásra, továbbá a terven a főközlekedési 
utaknál 15 méter előkert szerepeljen, valamint a tervlapok számozását a főépítésszel 
egyeztetni kell. A magyar közút eltérő véleményét a képviselő testület nem fogadja el, - 
mely szerint a csatlakozási helyet csomópontban biztosítani kell – mert az 1-es út 101-es 
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út találkozásánál körforgalmi csomópont épült meg, melynek egy ága a vonatkozó 
területre fut ki, amit jelenleg is tartalmaz a rendezési terv, tehát a közúti kapcsolat egy 
körforgalmi csomóponton keresztül biztosított. 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a napirendet a településfejlesztési, 
környezetvédelmi és egészségügyi bizottság is tárgyalta, felkéri Belya Attila bizottsági 
elnököt a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Belya Attila bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el 

és rendelje meg a végső szakmai véleményezési dokumentációt. 

Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása, mivel 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: 
 
22/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi 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 az Rp.I.116-34. 
munkaszámon készített településrendezési terv módosításának véleményezési 
dokumentációját, valamint az arra érkezett véleményeket. Megismerte a 2019. december 
11-én 10.30 órakor tartott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltakat.  
A fentiek ismeretében vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról az alábbiak 
szerint dönt:  
Elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 
javaslatát a következők szerint: 
- A módosított terveken az építménymagasság helyett „épületmagasság”kerüljön 

meghatározásra. Az elkövetkezendő módosítás alakalmával pedig javasolt, hogy az egész 

építési szabályzatban kerüljön átvezetésre az épületmagasság fogalma. 

- A terven a fő közlekedési utaktól mérten nagyobb 15 m előkert biztosítását kell 

szerepeltetni.  Az ott meghatározott 15 métert ugyanakkor a belső, feltáró úttól már nem 

indokolt tartani, ott a 101-es úttól északra eső telephelynél kértekhez igazodva 5 méter 

megtartása is elegendő. Az előkert ilyen tekintetben egységes, a külső részen 15 méter, a 

telephely belső részén az 5 m mindenhol elfogadható.  

- A tervlapokra történő hivatkozás pontosításra kerül. 

Nem fogadja el a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 
Műszaki  engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi 
Osztály/Magyar Közút Nonprofit Zrt.  észrevételét:  
Mivel a hatályos tervek tartalmazzák az M-15 gyorsforgalmi út – M15 autópálya 
fejlesztéséhez kapcsolódó 1. sz. főút és 101. sz. út kereszteződésében lévő körforgalom 
számára szükséges hely biztosítását, így a terven módosítani nem kell. 
A fenti módosítások településrendezési tervben való átvezetését követően a végső 
szakmai véleményezési dokumentáció összeállítható. 
Felelős: Szőke László  polgármester 
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Határidő:15 nap 
 
14.5 Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 
csatlakozással 
(18.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei – 
versenyeztetést követően - már évek óta a szabadpiacról vételezi az intézményei 
ellátásához és közvilágításhoz szükséges villamos energiát, hiszen az kedvezőbb, mint a 
területileg illetékes egyetemes szolgáltatói díjszabás.  
Elmondja azt is, hogy az önkormányzat már többször csatlakozott a Kft. által lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokhoz, amellyel jelentős eredményeket, megtakarításokat értünk el. 
A Sourcing Hungary Kft. megküldte a következő időszakra vonatkozó ajánlatát a 
jegyzőkönyv 18. számú melléklete szerint. Elmondja továbbá, hogy a 2021. január 1-jétől 
2022. december 30-ig tartó szerződéses időszakra, mint az előző időszakban is, a 
közbeszerzési eljárásokban Siófok Város Önkormányzata a gesztor.  
A lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer elérésének érdekében javasolja, 
hogy a döntést napolja el a képviselő-testület és bízza meg a polgármestert, hogy a 
fizetendő vállalkozói díjra vonatkozóan további információkat szerezzen be.  
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, mivel 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: 
 
23/2020.(I.30.) önkormányzati határozat: 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021-
2022 évre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési konzorciumhoz való csatlakozásra 
vonatkozó döntését elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy a Sourcing Hungary Kft-nek 
havonta fizetendő vállalkozói díjra vonatkozóan további információkat szerezzen be. 
Felelős: Szőke László polgármester 
Határidő : 30 nap 
 
 
14.6 Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 
(19.számú melléklet) 
 
Szőke László polgármester elmondja, hogy a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület 
üzemanyag támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a 
járőrszolgálatok zavartalan lebonyolítása tovább működhessen. 
 
Elmondja, hogy a napirendet a pénzügyi, ügyrendi – jogi bizottság is tárgyalta, felkéri 
Molnár Sándor bizottsági elnököt a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Molnár Sándor bizottsági elnök elmondja, hogy a   bizottság egyhangúlag javasolja, hogy 
a Polgárőr Egyesület üzemanyagkártyájára 150.000 Ft kerüljön felöltésre a 
járőrszolgálatok biztosítására. 
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Szőke László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
hozzászólása, mivel 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: 
 
24/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület számára 150.000 Ft üzemanyag támogatást biztosít a 
2020. évi költségvetés terhére. A 150.000 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 
 
14.7 Törvényességi felhívás megtárgyalása 
(20. számú melléklet) 
 
Wiegerné Mészáros Erika aljegyző elmondja, hogy   2020. január 08-án GYB/04/21-
1/2020. számon törvényességi felhívás érkezett a hivatalhoz, azzal, hogy nem tettünk 
eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglalt kötelezettségünknek. (felhívás 
mellékelve) 
Az Infotv. 1. melléklet II/8. pontja alapján a testületi szerv döntései előkészítésének 
rendjét, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módját, eljárási szabályait, a 
testületi szerv üléseinek helyét, idejét, továbbá nyilvánosságát, döntéseit, ülésének 
jegyzőkönyveit, illetve összefoglalóit, a testületi szerv szavazásának adatait, ha ezt 
jogszabály nem korlátozza, továbbá II/9. pontja alapján a törvény alapján közzéteendő 
jogszabálytervezeteket és kapcsolódó dokumentumokat, a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztéseket a benyújtás 
időpontját követően a honlapon azonnal közzé kell tenni, továbbá az előző állapot 1 évig 
archívumban tartásával meg kell őrizni.  
Elmondja azt is, hogy pótlólagosan a 2019. évi ülések jegyzőkönyveit és előterjesztéseit is 
szükséges közzé tenni a honlapon és azt 1 évig archívumba tartással meg kell őrizni, 
illetve a jövőre nézve a folyamatos feltöltésről gondoskodni kell a jogszabályban 
meghatározott adattartalom szerint.  
A törvényességi felhívásra tett intézkedésre 30 nap áll rendelkezésre, így 2020. február 
07-ig a kormányhivatalt az elektronikus felületen tájékoztatni kell a testület 
állásfoglalásáról. 
Javasolom a felhívásban foglaltak jóváhagyását, a jövőben a jogszabályban foglaltak 
betartását.    
 
A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozzák: 
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25/2020.(I.30.) önkormányzati határozat 
Hegyeshalom Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB/04/21-1/2020. számú törvényességi felhívását 
megtárgyalta, a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglalt kötelezettségének eleget tesz, a jogszabálysértést megszünteti, a jövőben 
tartózkodni fog a hasonló jellegű jogszabálysértéstől, 
Döntésről a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 
elektronikus felületén írásban tájékoztatjuk a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatalt. 
Felelős: Szőke László polgármester   
                dr. Gáli Péter jegyző  

 Határidő: azonnal és folyamatos, kormányhivatal értesítésére 2020.02.07. 
   

 
 
 
 
Több a nyilvános ülésen tárgyalni kívánt napirend nem volt, a polgármester az ülést 
bezárja. 
 

k.m.f 
 
 
 
  Szőke László       dr. Gáli Péter  
 polgármester              jegyző 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
 

Tóth Gyula 
 képviselő 


