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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 26-án 17.45 
órai kezdettel – a halászi Aranyosi Vendéglőben – megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Kovátsits 
Attila, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző; 
Lakatos Ferencné, Smuck Ilona gazdálkodási előadók; 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.  Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról  
 

2.  Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzésről, valamint a folyamatba épített, előzetes 
és utólagos vezetői ellenőrzésről 
 

3.  Az AQUA Kft. éves beszámolójának elfogadása 
 

4.  Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása  
 

5.  Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
elfogadása 
 

6.  A közterület használatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása – első 
olvasatban  
 

7.  Pingitzer Bálint, valamint Kiss Bernadett és Kovács Gergely kérelme ingatlan 
megvásárlása iránt 
 

8.  Tájékoztatás Baróti Sándor rendezési terv módosítását érintő kérelméről 
 

9. Döntés a Hansági Múzeum működésének támogatásáról 
 

10.  Egyéb aktuális ügyek 
- A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház eszközbeszerzésének támogatása 
- Döntés a kistérségi társulási megállapodás módosításáról 
- A 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról  
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Majthényi Tamás polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság 
már megtárgyalta. 
 
Burján Tamás: Igen. Annyit szeretnék elmondani – ami a beszámolóból is kiderül –, hogy az 
iskola projekt lezárult. Az idei legfontosabb feladat az Egészségház építése, önrészének a 
biztosítása. A sportpálya pályázattal kapcsolatban hamarosan többet tudunk. A költségvetésbe 
7 millió forint hitel van betervezve, melyre reméljük nem lesz szükség. 
 
Gráczol Attila: A temető felújításával kapcsolatban van fejlemény? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Még nincs pályázat kiírva rá. Augusztusra, szeptemberre 
várható. Bár, ha idén ki is írják, pénz akkor sem lesz belőle. 
 
Gráczol Attila: A szakfeladatonkénti bontásban a fogorvosi alapellátásnál mind a 
tervezetben, mind a módosításban 390.000.- Ft szerepel. Viszont a teljesítés csak 118.000.- Ft. 
Ez minek köszönhető? 
 
Lakatos Ferencné: A fogorvosi rendelő működésébe besegítve mindig betervezünk 
karbantartási, festési költséget. Tartalékként van betervezve, arra az esetre, ha váratlan 
kiadásra lenne szükség. Mivel nem volt ilyen, ebből adódik a különbség. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, megkérdezem, hogy ki az, 
aki elfogadja a beszámolót az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról? 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) 
szavazattal az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló 5/2011. (IV.27.) önkormányzati rendeletét megalkotta. 
 

 
2. Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzésről, valamint a folyamatba épített, előzetes és  

utólagos vezetői ellenőrzésről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ezzel kapcsolatban lenne valakinek kérdése? Amennyiben 
nincs, ki az, aki elfogadja a 2010. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2011. (IV.26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, valamint a belső 
ellenőrzés működtetéséről szóló - 2010. évre vonatkozó - beszámolót 
elfogadja. 

 
 
3. Az AQUA Kft. éves beszámolójának elfogadása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mivel résztulajdonosai vagyunk az AQUA Kft-nek, ezért 
kötelességünk dönteni a beszámoló elfogadásáról. 
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Burján Tamás: Mennyi a tulajdonrészünk? 
 
dr. Kránitz Péter: 100.000.- Ft a névértéke, ténylegesen 180.000.- Ft lehet. 
 
Burján Tamás: Ez mennyiben jó nekünk? 
 
Mák Ferenc: Azért kellett tulajdoni részt vállalnunk, hogy ne kelljen pályázatot kiírni az 
üzemeltetésre. Ha nem lennénk tulajdonosok, akkor külön üzemeltetési eljárást kellett volna 
kiírnunk. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki elfogadja az AQUA Kft. beszámolóját? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2011. (IV.26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AQUA Szolgáltató 
Kft. 2010. évre vonatkozó éves beszámolóját, valamint éves jelentését az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.  

 
 
4. Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása  
 
Majthényi Tamás polgármester: A gazdasági programot megkapta mindenki. Ki az, aki 
elfogadja? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2011. (IV.26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja. 

 
 
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót a körjegyző úrnak. 
 
dr. Kránitz Péter: A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet az  alakuló 
üléstől számított hat hónapon belül felül kell vizsgálni. Mivel elég régi a rendelet, ezért úgy 
gondoltam, hogy célszerű újat elfogadni. Azokat a dolgokat szabályoztam benne, amire a 
törvény felhatalmazza az önkormányzatot. Elküldtem előzetes törvényességi kontrollra, annak 
érdekében, hogy nehogy belefussunk valamilyen törvénytelenségbe. A törvényességi ellenőr 
által javasolt módosításokat kijavítottam, ezekkel a javításokkal együtt került az anyag a 
képviselő-testület elé. A korábbi döntések is szerepelnek benne, úgymint az alakuló ülésen 
megszületett döntés, mely arról szól, hogy milyen bizottságokat alakít a testület. Ha valakinek 
van kérdése, szívesen válaszolok rá. 
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Kovátsits Attila: Előfordul, hogy valamelyik előterjesztést nem három nappal korábban, a 
meghívóval együtt kapjuk meg, hanem helyben. Ezt nem kellene belefoglalni a rendeletbe? 
Annak érdekében, hogy ilyen esetben is érvényesnek minősüljön. 
 
dr. Kránitz Péter: Az ilyen esetekre meghagytam a szóbeli előterjesztés lehetőségét, mely a 
6. § (3) bekezdésében szerepel. Az említett eset kvázi ilyennek is tekinthető, hiszen az ülés 
előtt kiosztott anyagokat szóban is részletesebben ismertetjük, mint az előre kiküldötteket. 
Általában igyekszünk időben kiküldeni – főleg a több oldalas, az ülés előtt átolvashatatlan – 
előterjesztéseket, annak érdekében, hogy át tudják tanulmányozni a testületi tagok. Persze az 
is előfordul, hogy a meghívó kiküldése után, az utolsó pillanatban érkezik be egy-egy irat. 
Ezeket osztjuk ki az ülés előtt. Amennyiben a képviselő testület nem tárgyalja meg az ilyen 
ügyet – mondván, hogy nem volt idő átnézni – akkor nem kerül fel a napirendre és a 
következő ülésen kerül rá sor. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, megkérdezem, ki az, 
aki elfogadja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet? 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) 
szavazattal „az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 
6/2011. (IV. 27.) rendeletét megalkotta. 

 
 
6. A közterület használatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása – első olvasatban  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az lenne a kérésünk a körjegyző úrral, hogy a következő 
ülésen menjünk bele részletesen, akkor fogadnánk el. Mindenki írásban adja be előtte az 
észrevételeit, javaslatait. 
 
dr. Kránitz Péter: Különös tekintettel a díjakra. Azon kellene elgondolkodni, hogy mennyit 
kérjünk a közterület használatért. A példákban szereplő adatokat különböző helyekről vettem. 
Úgy is lehet, ahogy itt szerepel – Ft/m2/év, Ft/m2/hó, Ft/m2/óra –, de lehet kérni konkrét 
összeget is például az alkalmi mozgó árusításért. Ebben benne vannak a piacozó 
tevékenységek is. Ezzel csak annyi a gond, hogy különböző időt töltenek el az árusok. Például 
Arakon a húst áruló mozgóárus 1 órát tölt el. Lehet, hogy ő inkább nem árusít, mondván, 
hogy nem fizet ugyanannyit, mint az, aki fél napot árul. Pedig a falunak szüksége van rá. 
Szeretnénk, ha jönne. 
 
Mák Ferenc: Benne van a rendelet tervezetben az a pont, hogy a testület külön képviselő 
testületi határozattal, egyedi elbírálás alapján módosíthatja. 
 
dr. Kránitz Péter: A rendelet csak azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek 
közterületként szerepelnek az ingatlan nyilvántartásban. Nem tartozik bele a sportpálya, a 
lovas pálya, a horgásztó, a szabad strand. Ezeknél úgy járunk el, mint tulajdonos, egyedi 
megállapodással. Az említett rendeleti pont azért van benne, hogy például a hulladékgyűjtő 
sziget kialakításáról szóló megállapodás esetében a Rekultívnak ne kelljen fizetni a 
használatába átadott területért. Ha ez az egyedi elbírálás nem lenne, akkor tőlük is díjat 
kellene kérni. A rendeleti pont úgymond egy kiskapu az ilyen megállapodások érdekében. 
Visszaélni azonban nem lehet vele, mivel minden esetben a testület előzetes döntését 
feltételezi. 
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Burján Tamás: Szabályozni kellene az árusítás helyét. Többen jelezték nekem, hogy az 
árusok miatt nem lehet használni a posta előtti parkolót. Zavarja a közlekedést. 
 
dr. Mészáros Tibor: Lehet parkolni a másik utcában is. Ez csak a jóindulaton múlik. 
 
Burján Tamás: Nem csak a parkolásról van szó, hanem a látványról is. Nem lehet azt 
szabályozni, hogy árusító pultra, asztalra pakoljanak, ne a földre? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Akkor tudjuk kivitelezni, ha kialakítunk egy teret erre a 
célra. 
 
dr. Mészáros Tibor: A Flórián téren kellene piacteret kialakítani árusításra. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Nem lehet jól megközelíteni, gond lenne a parkolás. 
Kevesebb hely van rá, mint a postánál. 
 
dr. Kránitz Péter: El szeretném mondani, hogy a vásár, illetve piac, valamint a közterületi 
árusítás két külön kategória. A piacot sokkal bonyolultabb szabályozni, sokkal több feltétele 
van, mint a közterületi árusításnak. A posta melletti területet nem piacként kezeljük, hiszen 
ennek feltételei ott nem adottak, és az árusítás jellege és rendszeressége sem teszi ezt 
szükségessé. Fontosnak tartom még elmondani azt, hogy az önkormányzatnak arra az útra 
nincs hatásköre, ami nem az övé. Nem tudjuk szabályozás alá vonni az állami közutak 
területét. Mivel nem önkormányzati terület, nem tudom ott megtiltani a parkolást. Ilyen 
például a templom mögötti út.  
 
Lakatos Ferencné: Tényleg nem szép látvány a posta előtti kipakolás. 
 
Burján Tamás: Az árusítás mellett a szemeteskukák és a telefonfülke sem illik oda. Többen 
mondták, hogy visszataszító az a terület, ahogy kinéz. Rendezetlen. 
  
Majthényi Tamás polgármester: A szemeteskukák elkerülnek onnan, a telefonfülkével nem 
tudunk mit kezdeni. 
 
dr. Mészáros Tibor: A Süly kocsma udvara nem lenne jó? 
 
Majthényi Tamás polgármester: A bérlők árubeszállítása gondot okozhat. A parkoló 
autóktól nem tudnának bemenni az udvarra. 
 
Mák Ferenc: Azt az utat szabadon lehetne hagyni. Elég nagy az udvar. 
 
Gráczol Attila: A Süly kocsmánál mosdó is van. 
 
Burján Tamás: Murvával fel lehetne szóratni a kialakított udvart. Megelőlegezhetnénk a tér 
kialakítását. Annyit biztosan megér, hogy rendezett legyen a falu közepe is. 
A telefonfülkére visszatérve, nem lehetne elrakatni onnan? Balesetveszélyes, nem lehet jól 
kilátni tőle. Nem is értem, miért oda, a posta épületétől három méterre helyezték ki. Az épület 
falán elfért volna. 
 
dr. Mészáros Tibor: Amikor odatették, még nem volt kerékpárút. 
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Majthényi Tamás polgármester: Ha megfizetjük, biztos odébb rakják. 
 
Gráczol Attila: Azt javasolnám, hogy legyen egy olyan gyűlés, ahol csak ezzel az egy 
napirendi ponttal foglalkoznánk úgy, hogy meghívjuk az érintett cégek vezetőit, tulajdonosait, 
képviselőit. Segítve ezzel a döntés meghozatalát. Gondolok például Tóth Sándorra, Tóth 
György cégére, Döme Józsefre, Szabó Józsefre, Galgóczi Attilára, Bendes Attilára, a TSZ 
képviselőire, továbbá mindazokra, akik érdekeltek a községben a parkolással kapcsolatban. 
Nem a megbüntetés a célunk, hanem az, hogy találjunk végre valamilyen megoldást. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Szerintem a javaslat összeállítása után kellene összehívni 
ezt az ülést. Így már tudnánk mit a meghívottak elé tárni. Addigra utána nézünk annak, hogy 
esetleg a TSZ területén lehetne-e parkolni abban az esetben, ha megtiltjuk a falun belüli 
parkolást. 
 
Gráczol Attila: A tervezetben szereplő 12 vagy 24 óra tűrési időt jó elgondolásnak találom. 
 
dr. Kránitz Péter: Az az igazság, hogy a rendelet alapján én legfeljebb a sofőrt tudom 
megbüntetni, a vállalkozót, üzembentartót, ha jogi személy nem. Szabálysértési eljárást csak 
természetes személlyel szemben lehet lefolytatni.  
 
Burján Tamás: De, ha írunk a rendeletbe ilyen kitételt, akkor ellenőrizni kell. Szerintem 
inkább abszolút ne legyen ez benne. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Visszatérünk erre a napirendi pontra a következő ülésen. 
 
 
7. Pingitzer Bálint, valamint Kiss Bernadett és Kovács Gergely kérelme ingatlan 

megvásárlása iránt 
 
Majthényi Tamás polgármester: A közelmúltban elhunyt Riza néni –  Tonomár Károlyné  –   
házára – József Attila utca 24. –  bejelentkezett két vevő is. 
 
dr. Mészáros Tibor: Meg kell állapítani egy reális árat, és vigyék. 
 
Gráczol Attila: Nem úgy volt, hogy falumúzeum lesz a házból? 
 
dr. Mészáros Tibor: A múzeum fenntartása költséges. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Lehetőleg minél kevesebb épületet tartsunk fenn, ne 
többet. 
 
Mák Ferenc: Adjuk el minél hamarabb. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A ház lakható, van benne villany, viszont víz, gáz, 
fürdőszoba, WC nincs. A telek alapterülete 1100 m2, de nem megosztható. 
 
Kovátsits Attila: A főutcán eladó egy ház 9 millió forintért. 
 
Burján Tamás: A József Attila utca jó helyen van. Én inkább vennék ott egy házat, mint a 
főutcán. 
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Mák Ferenc: Az érdeklődőket egyszerre kellene odahívni. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Úgy gondolom reálisan véve ez az ingatlan 8 és 10 millió 
forint között értékesíthető.  Javaslom, hogy az eladási árat határozzuk meg úgy, hogy az 
legalább 8 millió forint legyen. Az ajánlatott tevők licitáljanak az árra. 8 millióért ajánljuk és 
aki többet ad, annak adjuk el. Egyelőre arról tájékoztatjuk az érdekélődőket, hogy az ingatlant 
szándékunkban áll eladni, ha meg tudunk egyezni az árban. Jelenleg még a hagyatéki eljárás 
folyamatban van, az ingóságokat el kellene szállítani onnan. Amíg ez le nem zajlik nem 
tudjuk értékesíteni. Aki ezzel egyetért szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2011. (IV.26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi, József 
Attila utca 24. szám alatt található lakóingatlant (Halászi, belterület 72. hrsz.) 
értékesíteni kívánja. Az ingatlant licitálás útján kell értékesíteni, melynek 
során a kikiáltási ár bruttó 8.000.000,- Ft.  
 
Az ingatlan értékesítésére csak a hagyatéki eljárás lefolytatását  követően 
kerülhet sor. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatról az 
ajánlattevőket tájékoztassa.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 

 
8. Tájékoztatás Baróti Sándor rendezési terv módosítását érintő kérelméről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ezen a kérelmen kívül lenne még számos más ügy is, mely 
miatt a rendezési tervünk módosítására lenne szükség: A tervezett hulladékudvar ingatlanát 
megosztanánk, hogy az így létrejövő területet később majd hasznosíthassuk. Tonomár Mihály 
bátyjának és Németh Imrének ingatlanjait és az önkormányzat Kultúrház melletti ingatlanját 
összevonnánk egy építési telekké.  Az Úgói részen a társasházi övezetet családi házas 
övezetre változna. Ezeken kívül is lesz még módosítás. Az nyilvánvaló, hogy a rendezési terv 
módosításának teljes költségét nem lehet a beruházóra áthárítani, mivel nem csak a repülőtér 
területét érintené a változás. Azokat a költségeinket viszont, melyek a beruházás miatt válnak 
szükségessé át kell hárítanunk a kérelmezőre.  
Most csak abban kell állást foglalni, hogy foglalkozzunk-e a témával? Végül is munkahelyet 
teremt, előbb-utóbb befektetést hoz. Lakott területen kívül van. A befektető olyan 
létesítményt szeretne létrehozni, ahol szervizelné a repülőket. Abban látja az üzletet, hogy 
Pesten van a legközelebbi szerviz és sokat kell várni. 
 
Burján Tamás: Milyen repülőkkel repül? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Sportrepülőkkel. Szerintem először meg kell kérdezni 
Baróti Sándortól, hogy vállalja- e a rendezési terv őt érintő költségét. 
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Lakatos Ferencné: Meg kell előlegeznie a költségeket. Csak akkor lehet folytatni az ügy 
intézését, ha már a számlánkon van a pénz. Akinek az érdeke úgy kívánja, hogy módosítatni 
szeretné a rendezési tervet, az fizessen előre. 
 
dr. Mészáros Tibor: Ha megéri neki, és állja a költségeket, akkor támogatjuk. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Kérek árajánlatot a rendezési terv módosítására és 
egyeztetek a beruházóval a költségek viselését illetően.  
 
 
9. Döntés a Hansági Múzeum működésének támogatásáról 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a előterjesztést. A hozzájárulásunk mértéke 
150.000.- Ft lenne. A kistérség is támogatja a fenntartást. Ez egy egyszeri támogatás, tehát 
nem állandó. Ki az, aki ezzel egyetért? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2011. (IV.26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
mosonmagyaróvári Hansági Múzeum fenntartása céljából – a költségvetés 
általános tartaléka terhére - 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 
az intézmény fenntartójának.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről az érintetteket 
tájékoztassa és gondoskodjék a támogatási összeg átutalásáról. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 
 

 
10. Egyéb aktuális ügyek  

 
- A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház eszközbeszerzésének támogatása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az eszközbeszerzés idén endoszkóp beszerzését illetve a 
működtetéséhez szükséges technikai háttér biztosítását jelenti. Tavaly a colonoskóp 
beszerzését támogatták a települések és a kistérség. A hozzájárulás az Önkormányzatnak 
körülbelül 60.000.- Ft kiadást jelentene. Ki az, aki ezt támogatja? 
 
Lakatos Ferencné: Nekem az a fenntartásom az ilyen jellegű támogatásokkal, hogy honnan 
tudjuk, hogy célba ér? 
 
dr. Kránitz Péter: Ha megveszik az eszközt, akkor nyilvánvalóan célba ért. Ez könnyen 
ellenőrizhető.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Aki támogatná a Kórház alapítványát, az szavazzon 
igennel.  
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A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2011. (IV. 26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a költségvetés 
általános tartaléka terhére - hozzájárul 60.000,- Ft összegű támogatás 
átadásához a „Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete lakosságának 
egészségügyi ellátásáért alapítvány” (adószám: 19110839-1-08, 
számlaszám: 11737076-20050980 OTP Bank) részére a megelőző, 
gyógyító tevékenység feltételeinek javítására (endoszkóp beszerzésére). 

Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 

 
 
- Döntés a kistérségi társulási megállapodás módosításáról 
 
Majthényi Tamás polgármester: A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 
feladatkörét a Társulási Megállapodás tartalmazza. Új feladat felvétele, vagy meglévő 
feladathoz új település csatlakozása csak a Társulási Megállapodás módosítása után történhet 
meg. Korábban úgy döntöttünk, hogy csatlakozni kívánunk a Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézményen keresztül biztosított időskorúak átmeneti ellátásához és az időskorúak ápoló-
gondozó otthoni ellátási szolgáltatáshoz. ezen kívül a Kistérségi Tanács 2011. április 21-i 
ülésén elfogadta Hegyeshalom jelentkezését kistérségi szolgáltatásokra. A feladatellátás 
vállalásához szükséges valamennyi tagtelepülés képviselő-testületének minősített többséggel 
meghozott egyetértő határozata. Kérem, a szükséges határozatot a képviselő-testület hozza 
meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
31/2011. (IV. 26.) határozat 

 
Halászi Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 
kiegészüljön Halászi Község csatlakozásával az időskorúak átmeneti és ápoló-
gondozó otthoni ellátásával és Hegyeshalom időskorúak nappali ellátása, 
étkeztetés és házi gondozás kistérségi szolgáltatásaival. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a 
Társulás Szakmai Munkaszervezetét tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 

 
 
- A 2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
 
Majthényi Tamás polgármester: A közbeszerzési tervvel kapcsolatban lenne valakinek 
kérdése? Amennyiben nincs, megszavaztatom a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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32/2011. (IV. 26.) határozat 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
  

Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 
polgármester körjegyző 

 


