Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én 18.00
órai kezdettel - Halászi, Kossuth u. 38. szám alatt, a Körjegyzőség épületében - megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Kovátsits
Attila, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; Fazekas Istvánné
óvodavezető, Nagyné Ásványi Mariann iskolaigazgató; dr. Kránitz Péter körjegyző, Lakatos
Ferencné, Smuk Ilona gazdálkodási ügyintézők és Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja,
majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testület – vita nélkül és egyhangúlag–
az alábbiak szerint fogadott el:
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
2. A 2011. évben fizetendő étkezési térítési díjak megállapítása
3. Javaslat az első osztályosok beíratásának időpontjára
4. Hozzájárulás a polgármester felügyelő bizottsági tagságát illetően (Péri
Repülőtér)
5. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
6. A kistérségi társulási megállapodás módosítása
7. Egyéb aktuális ügyek:
- Döntés a nagytérségi hulladékprojekt önrészéről
- Mosonmagyaróvár Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Idősek
Otthonához történő csatlakozás megtárgyalása
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. A testületi ülést megelőző
ülésen a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megkérném a Pénzügyi Bizottság
elnökét, illetve szükség esetén a pénzügyi előadót, hogy szóban egészítse ki az előterjesztést.
Burján Tamás: Ezt megelőzően egy másfél órás bizottsági ülésen megvitattuk a
költségvetési javaslatot. A költségvetés tervezethez egy kiegészítést tennék hozzá. A
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Tárulás részére eredetileg betervezett 6.100.000.- Ft
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helyett, az új összeg 2.200.000.- Ft lenne. A maradék 3.900.000.- Ft-ot a tartalék összegéhez
tennénk.
Javaslatként elő szeretném terjeszteni – akár ennek a 3.900.000.- Ft-nak a terhére – , hogy az
óvodában az egyik WC elég elavult. Emellett magassági problémák is vannak, nem érik fel a
kicsik. Talán piszoár felszerelése megoldást jelentene.
Továbbá a bizottsági ülésen felmerült, hogy az óvodában szükség lenne egy számítógépre. Ezt
is fel szeretném terjeszteni javaslatra, akár a 3.900.000.- Ft terhére.
Fazekas Istvánné: Természetesen a dologi kiadásoknál terveztük ezeket a felújításokat
fontossági sorrendben. Elsőként a parketta cseréjét jelöltem meg két csoportban. A piszoár és
a számítógép szükségessége pedig már korábban is felmerült. A költségvetés mellékletébe
ezeket mind felsoroltam.
Burján Tamás: Az iskola régi épületében az ajtók cseréje mennyire jelent akut problémát?
Nagyné Ásványi Mariann: Én igyekeztem a költségvetés tervezésénél önmérsékletet
tanúsítani. A terven felül még néhány dolgot szeretnénk. Ebbe beletartozik az ajtók cseréje is.
Az árajánlat szerint ez 830.000,- Ft–ba kerülne. Emellett még ide terveztünk a hófogót az új
épületre, mivel annak hiánya életveszélyes helyzetet teremt. Továbbá az iskola parkosítása,
tanösvény tábláinak elkészítése, legutolsóként pedig – nem ez a fontos – az igazgatói iroda
bútorzatának cseréje.
Az ajtók nagyon rossz állapotban vannak, célszerű lenne kicserélni őket. Ha idén nem is, de
jövőre mindenképpen vegyük figyelembe.
Burján Tamás: A hófogó hova kellene?
Nagyné Ásványi Mariann: Az összekötő folyosóról zúdult le nagy mennyiségű hó, mely
életveszélyes a kis gyermekekre nézve. Ott valamit mindenképpen el kell követni.
Burján Tamás: A parkosítást én támogatnám, mert minél hamarabb elkezdjük, annál
hamarabb lesz ott szép környezet.
Fazekas Istvánné: A parketta problémát szeretném részletezni. Amióta leszigetelték az
épületet két csoportba folyamatosan felázik a parketta.
Burján Tamás: A felázás okát kellene először kideríteni.
Majthényi Tamás polgármester: Ha alulról nedvesedik, akkor aljzatot is kell cserélni.
Mennyi pénzre lenne szükség?
Fazekas Istvánné: Én 6.000.-Ft/m2 - rel számoltam. A két terem együtt 100 m2. Így 600.000.Ft-ot írtam be, de ebbe még nincsen benne a betonozás, az esetleges aljzatcsere.
Majthényi Tamás polgármester: Melyik a fontosabb a padló-, vagy a piszoárcsere?
Fazekas Istvánné: Mindkettő egyformán fontos. De én úgy gondolom, hogy a piszoárcsere
nem nagy költség. Nyílván árajánlat után tudunk pontos összeget mondani.
Burján Tamás: Akkor az óvodára, iskolára visszatérve egyezzünk meg abba, hogy az iskola
részéről a hófogó az biztos.
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Lakatos Ferencné: Karbantartási feladatokra 560.000.- Ft van az óvodánál, 690.000.- Ft
pedig az iskolánál. Én úgy gondolnám, hogy mindkét épület elég jó állapotban van. Festés és
hasonlók nem hiszem, hogy sokat elvihetnek. Az óvodának belefér ebbe az összegbe a
piszoárcsere, az iskolának pedig a hófogó és a növényzet. A többi pedig megmarad egyéb
karbantartásra. Ez be van építve a költségvetésbe. Mivel a számítógépről csak most szereztem
tudomást – nincs beépítve a költségvetésbe – azt a tartalékból javasolnám finanszírozni.
A TÁMOP-os laptopok kinél vannak használatban?
Nagyné Ásványi Mariann: A TÁMOP keretében az iskola hat darab, az óvoda négy darab
laptopot kapott, melyet a kollégáknak folyamatosan használniuk kell órákon és használják is.
Fazekas Istvánné: Azért van szükség számítógépre, mivel például a munkaügyes feladatokat
nem lehet elvégezni úgy, hogy a laptopok folyamatosan az óvónőknél vannak. Egy
intézménynek egy jó gép kell. A TÁMOP-hoz pedig használjuk a TÁMOP-os
gépeket,
mindenki a saját csoportjában, gyerekprogramokra, saját magának felkészülésre, úgy ahogy a
TÁMOP leírja.
Lakatos Ferencné: Az óvoda részére biztosítjuk a számítógépet.
Burján Tamás: A bizottsági ülésen összeállítottunk egy javaslatot a non profit szervezetek
támogatásáról. A javaslat összegszerűen: Mozgáskorlátozottak Egyesületének 20.000.- Ft, a
Vegyeskar részére 200.000.- Ft, a Postagalamb Egyesületnek 30.000.- Ft, a Hagyományőrzők
és Lovasbandérium számára 400.000.- Ft, a Bábcsoportnak 120.000.- Ft, az Önkéntes
Tűzoltóknak 100.000.- Ft, a Sportkörnek pedig 2.100.000.- Ft. Lenne egy 30.000.- Ft-os
tartalék keret, melyet a polgármester úr kezelésére bízunk.
Fazekas Istvánné: Meg szeretném említeni a nyugdíjba vonuló kollégák problémáját. Mit
kapok segítségképpen és mit kapnak a kollégák?
Burján Tamás: Erről már beszéltünk korábban. Jelen pillanatban négy kollégát érint a
nyugdíjba vonulás az önkormányzatot és a körjegyzőséget nézve. A jelenlegi megállapodás
szerint a két hónapból az egyiket le kell dolgozniuk, a másik hónap alól pedig felmentésben
részesülnek.
Fazekas Istvánné: Ha a kolléganő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát már decemberben,
akkor is csak adható a felmentés?
dr. Kránitz Péter: A felmentés a közalkalmazottaknál adható. Ha az intézményvezető nem
mond neki fel, akkor maximum ő lemondhat.
Lakatos Ferencné: A máriakálnoki együttes ülésen ez már elhangzott. Ott két hónap
felmondási idővel fogadták el a költségvetésüket.
Fazekas Istvánné: Jutalomban részesülnek?
Burján Tamás: Igen, mind a négy érintett kolléga kapni fog nettó 100.000.- Ft jutalmat.
Lakatos Ferencné: A munkáltató, mint önálló működő szerv vezetője csak akkor mentheti
fel a dolgozót, ha a testülettől erre pénzt kap.
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Kovátsits Attila: Nekünk most miben kell döntenünk?
Majthényi Tamás polgármester: Nekünk semmiben. A Püski Önkormányzat tud ebben
dönteni.
Lakatos Ferencné: Minket annyiban érint, hogy ha a Püski Önkormányzat ezt felvállalja,
akkor annyival megemelkedik a költségvetés és az intézmény társulás költségvetését is
módosítani kell, ahhoz képest, ahogy azt egy hete elfogadtuk.
Fazekas Istvánné: A saját hatáskörömben dönthetek arról, hogy mentesítem az egy hónap
alól a két nyugdíjba vonulót, vagy ez a testület döntésköre?
Lakatos Ferencné: Ha nincs rá fedezet, akkor nem lehet saját döntés. A felmentés alatt járó
egy hónapos átlagkereset és az egy hónap munkavégzés alatt járó bér be van építve a
költségvetésbe. Emellett mind a négy nyugdíjba vonulónak beterveztük – a Pénzügyi
Bizottság megbeszélése alapján – a nettó 100.000.- Ft jutalmat függetlenül attól, hogy ki,
milyen pozíciót tölt be.
Fazekas Istvánné: Én, mint az óvoda vezetője szeretném kérni, ha van rá lehetőség, hogy
engedélyezzék a teljes két hónapos mentesítést.
Kovátsits Attila: Ki tudja gazdálkodni az óvoda?
Fazekas Istvánné: Nyári időszakban megoldjuk, minimális helyettesítéssel, munkaidő
átszervezéssel.
Kovátsits Attila: Ha ki tudja gazdálkodni, akkor miért kell a testület?
Lakatos Ferencné: Mi azt gondoljuk, hogy nem érinti a költségvetést, de az év végén
jelentkezi fognak a kiadások.
dr. Kránitz Péter: Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez a munkáltatónak a diszkrecionális
joga. Én azért dolgoztatom mindig le a felmentési idő felét, mert máshogy nem tudom
megoldani a feladatellátást. Nyílván azért van a munkáltatónak az a joga, hogy
ledolgoztathatja az egy hónapot, mert erre szükség van. Hangsúlyozom, nem elég egyértelmű
a dolog, mert adott esetben pénzügyi fedezet nincs rá, ennek ellenére a döntést a
munkáltatónak kell meghoznia, mert ezt mondja a törvény.
Kovátsits Attila: Meg kell próbálnunk megoldani azt, hogy a 100.000.- Ft jutalomról, ami
bár adható, költségvetésfüggő senki ne maradjon le, a későbbiekben sem. Ne merüljön
feledésbe.
Majthényi Tamás polgármester: Egyéb kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?
Mák Ferenc: Én azt szeretném kérdezni, hogy a termőföld bérbeadásából származó 130.000.Ft jövedelem, illetve bevétel mit takar?
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Lakatos Ferencné: Ha valaki hivatalosan bérbe adja a földjét, akkor a bérletért kapott
bevétele után személyi jövedelem adót kell fizetnie, melynek egy része a települési
önkormányzat bevétele.
Mák Ferenc: Tévedtem, akkor itt nem az önkormányzati tulajdonban lévő földről van szó.
Lakatos Ferencné: Nem, az az összeg a bérleti díjak között szerepel.
Mák Ferenc: Melyik lakásról van szó, ami után 60.000.- Ft lakbért fizetnek?
Lakatos Ferencné: Ez az araki lakás, ami 4000.-Ft/hónap.
Gráczol Attila: A non profit szervezetek támogatására adott 3.000.000.- Ft-ot, ami már 5-6
éve ennyi, meg lehetne emelni?
Majthényi Tamás polgármester: Nem lehet.
Mák Ferenc: Sőt! Megyei pályázatok sem lesznek kiírva, sem az oktatásnál, sem a
kultúránál, és a sportnál sem. Semmire sem lehet pályázni.
A non profit szervezetek közül a Sportkörnél egyben van megadva az összeg.
Burján Tamás: Nem szoktuk szétszedni. Van saját vezetőségük, akik megbontják a saját
döntésüknek megfelelően.
Fazekas Istvánné: Én még jelezni szeretném, hogy Mészáros Zoltánné 25 éves jubileumi
jutalmát nem terveztem be. Két havi bér jár neki, ami 377.600.- Ft plusz járulék. Kelemen
Róbertnének pedig a bölcsődei továbbképzésre egy havi bér, vagyis 109.900.- Ft jár.
Majthényi Tamás polgármester: Ha nincs senkinek további hozzászólása, akkor
megszavaztatom a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (II. 15.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évben a helyi
érdekeltségű civil szervezeteket az alábbi összegekkel kívánja támogatni:
- Halászi Hagyományőrző Egyesület és Lovasbandérium: 400.000.- Ft
- Postagalamb Egyesület:
30.000,- Ft
- Bábcsoport:
120.000,- Ft
- Halászi Sportegyesület:
2.100.000.- Ft
- Halászi Vegyeskar:
200.000,- Ft
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
100.000,- Ft
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete:
20.000.- Ft
A Képviselő-testület csak bejegyzett társadalmi szervezetet támogat.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2011. február 28.
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Majthényi Tamás polgármester: Van-e valakinek a költségvetéssel kapcsolatban egyéb
hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy az elhangzott módosításokkal együtt
fogadjuk el a költségvetési rendeletet.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal a „Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről” szóló
1/2011. (II. 16.) rendeletét megalkotta.
2. A 2011. évben fizetendő étkezési térítési díjak megállapítása
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. A döntés formája rendelet,
melyet minősített többséggel fogad el a testület. Ezzel kapcsolatban van kérdés? Amennyiben
nincs, megkérdezem ki az, aki elfogadja a 2011. évben fizetendő étkezési térítési díjakat?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal „a 2011. évben fizetendő étkezési térítési díjakról” szóló 2/2011. (II. 16.)
rendeletét megalkotta.
3. Javaslat az első osztályosok beíratásának időpontjára
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Ezzel kapcsolatban van
kérdés?
Fazekas Istvánné: Az óvoda is ugyanebben az időpontban szeretné a beíratást.
Majthényi Tamás polgármester: Az óvodai beiratkozás dátumának kiegészítésével ki ért
egyet a javaslattal?
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (II. 15.) határozat
A./ Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Márton
Általános Iskola igazgatójának javaslatát elfogadva, az első osztályosok
2011/2012-es tanévre történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
- a Püski tagintézmény esetében: 2011. március 21-én 9 - 10 óra,
- a Halászi intézmény esetében: 2011. március 21-én 13 – 17 óra, illetve 2011.
március 22-én 9 – 12 óra.
B./ Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda vezetőjének javaslatát elfogadva, a gyermekek 2011/2012-es nevelési
évre történő jelentkezésének időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
- a Püski tagintézmény esetében: 2011. március 21-én 9 - 10 óra,
- a Halászi intézmény esetében: 2011. március 21-én 13 – 17 óra, illetve 2011.
március 22-én 9 – 12 óra.

6

(Mivel a többi napirendi pont nem érinti sem az óvodát, sem az iskolát Nagyné Ásványi
Mariann iskolaigazgató és Fazekas Istvánné óvodavezető elköszöntek és elhagyták a termet.)
4. Hozzájárulás a polgármester felügyelő bizottsági tagságát illetően (Péri Repülőtér)
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Érintettség miatt a döntés
meghozatalában nem kívánok részt venni.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (II. 15.) határozat
Halászi Község képviselő testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.tv. (Ötv.) 33/A. § (2) bekezdés bb) pontjában foglalt rendelkezés alapján –
hozzájárul ahhoz, hogy a Győr-Pér Repülőtér Kft. taggyűlése a gazdasági
társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Győr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzatának képviseletében Majthényi Tamást, Halászi Község
polgármesterét válassza meg 2011. február 18. napjától a képviselő
visszahívásáig.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy e határozatról az illetékeseket
értesítse.
Felelős:
Határidő:

dr. Kránitz Péter körjegyző
2011. február 20.

5. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Szükség esetén a körjegyző úr
szóban kiegészíti azt. A döntés formája rendelet, melynek elfogadásához minősített többség
kell.
Mák Ferenc: A piaci tevékenységbe az is bele számít, akik előadásokat, termékbemutatókat
tartanak?
dr. Kránitz Péter: Inkább azokra kell itt gondolni, akik a közterületen árulnak.
Mák Ferenc: Azok az árusok, akik buszokkal jönnek, ők mit fizetnek?
Mészáros Tibor: Terembérletet.
Majthényi Tamás polgármester: Az olyan árusok, mint például a gázpalack árus a
székhelye szerint illetékes településen adózik.
dr. Kránitz Péter: Az ilyen árusok ott fizetnek adót, ahol a bejelentett székhelyük van.
Akinek nincs székhelye egyik településen sem, az ideiglenes iparűzési adót fizet. Az
építőipari tevékenységeknél pedig ha a vállalkozó itteni tevékenysége meghaladja a 30 napot,
de nem éri el a 181 napot, akkor kell ideiglenes iparűzési adót fizetnie. Ha ezt túllépi, akkor
az állandó mérték szerint fizet.
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Kovátsits Attila: Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy adjunk kedvezményt, illetve
mentességet az iparűzési adó alól 1 millió árbevétel alatt.
dr. Kránitz Péter: Mentesség legfeljebb 2,5 millió forint adóalap esetén adható, de akkor ez
mindenkire vonatkozik.
Majthényi Tamás polgármester: Két éve töröltük el.
Kovátsits Attila: Nem is értettem egyet vele, azért hoztam fel újra.
Mák Ferenc: Ki kell dolgozni, hogy ha megadnánk ezt a kedvezményt, akkor mennyi
költségvetési hiányt okozna.
Majthényi Tamás polgármester: Szerintem ezt tegyük decemberre, Attila. Az iparűzési adó
előterjesztett formáját most ki az, aki elfogadja?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú)
szavazattal a helyi iparűzési adóról szóló 16/2006. (XII. 13.) rendelet módosításáról
szóló 3/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletét megalkotta.
6. A kistérségi társulási megállapodás módosítása
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, előterjesztem a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2011. (II. 15.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítását, amely szerint a Társulási Megállapodás kiegészül azzal, hogy a
Társulás fenntartásában működő szociális, gyermekvédelmi és családsegítő
intézmények térítési díjait Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
rendeletében határozzák meg.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Társulási Megállapodás 12. pontjában törlésre kerül a „közhatalmi szerv”
megnevezés.
Felelős:
Majthényi Tamás polgármester
Határidő:
A döntést követően (a határozat megküldése a Szakmai
Munkaszervezetnek)
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7. Egyéb aktuális ügyek:
- Döntés a nagytérségi hulladékprojekt önrészéről
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést az ülés előtt kiosztottuk. Korábban már
döntöttük erről, csak annyi változás van, hogy az önrész összege 703.418 ,- Ft-tal kevesebb
lett. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Ki az, aki elfogadja?
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2011. (II. 15.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007
pályázatához
kapcsolódóan
9.044.582,- Ft azaz kilencmillió-negyvennégyezer-ötszáznyolcvankettő Forint
önerőt az alábbiak szerint biztosít és a társulás számlájára megfizet:
2011. évi költségvetésében:
2012. évi költségvetésében:
2013. évi költségvetésében:

2.220.982,- Ft-ot
5.848.800,- Ft-ot
974.800,- Ft-ot

A fenti teljes összeg meglétének igazolására 2011. március 7-ig bankszámla
igazolást küld a Társulásnak, a fenti éves összegeket pedig a gördülő
költségvetésében előirányozza.
Felelős:
Határidő:

Majthényi Tamás polgármester
2011. február 28., illetve folyamatos

- Mosonmagyaróvár Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Idősek Otthonához
történő csatlakozás megtárgyalása
Majthényi Tamás polgármester: Lenne még egy dolog. Múltkor abban döntöttünk a
Kistérségi Megállapodás elfogadásakor, hogy nem veszünk részt az időskorúak, a
nyugdíjasok szociális otthonba való ellátásában, mert kötelezhetik az önkormányzatot arra,
hogy az állami normatíva és az ellátási díj közötti plusz díjat kifizesse. Azáltal viszont, hogy
mi nem veszünk részt ebben, kizárjuk a halászi lakosokat. Azt kellene elérni, a Kistérséggel
egyeztetve, hogy mi úgy szeretnénk részt venni ebben, hogy minden esetben az önkormányzat
hozzájárulása kelljen ahhoz, hogy ki részesülhet az ellátásban. A célunk az lenne, hogy az
említett különbözeti díjat a hozzátartozó fizesse ki. Így ki tudjuk szűrni, hogy az a
hozzátartozó, aki bejön kérni az ellátást, ki tudja-e fizetni az összeget. Csak ebben az esetben
járulnák hozzá.
A másik megoldás az lenne, ha valakinek Mosonmagyaróváron van ingósága, lakóingatlana,
akkor arra lenne ráterhelve az összeg, amit az önkormányzat az örökséggel érvényesítene.
Mindenképpen az első megoldás a szimpatikusabb. Ne gördítsünk akadályt azok előtt, akik
élni szeretnének ezzel a lehetőséggel és teljesíteni tudják a feltételeket.
Mindez akár két hónapos folyamat is lehet, hiszen ezt még a Kistérségi Társulással és az
önkormányzatokkal is jóvá kell hagyatni.
Ki ért egyet azzal, hogy elindítsuk az eljárást?
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Mák Ferenc: Ha nem a mi költségünk, akkor rendben van.
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
10/2011. (II. 15.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 1-jei
hatállyal csatlakozni kíván a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül
biztosított időskorúak átmeneti ellátása szolgáltatáshoz.
Az Önkormányzat kezdeményezi a kistérségi társulásnál a társulási
megállapodás - fentiekhez szükséges - módosítását.
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző
Határidő: 2011. február 28.
11/2011. (II. 15.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 1-jei
hatállyal csatlakozni kíván a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás
által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül
biztosított időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása szolgáltatáshoz.
Az Önkormányzat kezdeményezi a kistérségi társulásnál a társulási
megállapodás - fentiekhez szükséges - módosítását.
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző
Határidő: 2011. február 28.
Majthényi Tamás polgármester: Köszönöm szépen. Zárásként még annyit szeretnék
elmondani, hogy ma aláírtuk a vállalkozói szerződést az Egészségház kivitelezésére. Jövő
héten kerül sor a munkaterület átadására és hamarosan kezdődnek a munkálatok.
Egyéb napirendi pont nem volt, így polgármester az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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