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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Máriakálnok Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének, Püski Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. április 26-án 17.00 órai kezdettel - a halászi Aranyosi Vendéglőben - 
megtartott együttes üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Halászi Község Önkormányzata részéről:  Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila 
alpolgármester, Burján Tamás, Kovátsits Attila, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő 
képviselők; 
 
Máriakálnok Község Önkormányzata részéről: Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester, 
Bencsik Tibor, Frauhammer József, Giczi László, Hochleitnerné Lakner Ágnes Márta, Komka 
Tamás István képviselők;  
 
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Gonda Jánosné, Makai 
Lajos, Mátyus Balázs képviselők; 
 
A körjegyzőség részéről: dr. Kránitz Péter körjegyző, Lakatos Ferencné, Smuck Ilona, 
Némethné Szelle Veronika gazdálkodási előadók, Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő, a Máriakálnoki Képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő, a 
Püski Képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja, majd javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testületek – vita nélkül és 
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadtak el:  
 
1. A Körjegyzőség beszámolója 2010. évi tevékenységéről 

 
 

NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. A Körjegyzőség beszámolója 2010. évi tevékenységéről 
 

Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a szót a 
körjegyző úrnak. 
 
dr. Kránitz Péter: A hozzáfűznivalóm inkább a 2011. évet érintően lenne. Látható a 
beszámolóból, hogy 2010-ben személyi változás nem történt. Előre látható volt, hogy 2011-
ben jelentős változás elé néz a körjegyzőség. Tavaly az adminisztrátori munkakört 
helyettesítéssel oldottuk meg, idén pedig határozott időtartamra, Neubergerné Szabó Anita 
visszatértéig felvettük Nagy Szilviát. Továbbá két ügyintézőnk – Neuhercz Béláné a halászi, 
illetve Rigó Ferencné a püski hivatalból – nyugdíjba vonulása is aktuálissá vált. A két 
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álláshelyre elsősorban spórolási céllal egy ügyintézőt vettünk fel, Grósz Adrienn 
személyében. Azokat az eddigi feladatokat, amik közvetlenül nem tartoznak az igazgatási 
előadóhoz, átadjuk más ügyintézőknek. Az ügyfélfogadási idő úgy alakulna, hogy a kolléganő 
hétfőn, szerdán és csütörtökön Halászin, kedden valamint pénteken pedig Püskin lenne. 
Sürgős esetekben természetesen mindkét településen fogadja a másik falu ügyfeleit. A 
körjegyzőségi megállapodást emiatt nem kell módosítani. A személyi bér tekintetében a 
feladatarányos elosztást vesszük alapul. 
A hatósági ügyintézéssel kapcsolatos részt nem szeretném részletezni. A beszámolóba csak 
példálózó jelleggel említettem meg a jellemző ügyeket, ezen kívül még számos más tárgyú 
hatósági eljárást is folytatunk. 
A pénzügyek is elég általánosak, hiszen egyrészt ezek folyamatosan jelentkező feladatokat, 
másrészt pedig törvény által előírt határidőre teljesítendő feladatokat jelentenek, melyek 
minden évben ismétlődnek. Illetve vannak olyanok, mint például a pályázati elszámolások, 
amelyek egyedileg jelentkeznek. Úgy gondolom, hogy a 2010 évben is magas színvonalon 
teljesítettük ennek a szakterületnek az ellátását. 
Az igazgatási és szociális ügyekkel kapcsolatban a jogszabályi környezetben mindig van 
változás. Ez 2011-ben is várható. Idén készítünk egy-egy rendelet tervezetet, megteremtve 
ezzel a szociális rendeletek egységességét. A tervezet a bizottságokkal történő 
véleményeztetés után fog a testületek elé kerülni. A májusi ülésen szeretnék benyújtani egy 
olyan tervezetet, amiről már érdemben is lehetne dönteni. Ezt követően a gyermekvédelmi 
rendeletünk felülvizsgálatát tűztem ki célul. Ha valakinek kérdése lenne, szívesen válaszolok 
rá. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Köszönjük a körjegyző úr kiegészítését. A témával 
kapcsolatban lenne valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben senkinek sincs, 
megkérdezem ki az aki elfogadja a körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját? Testületenként kell elfogadni, ezért külön kérdezem a települések képviselőit. 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 22/2011. (IV. 26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Máriakálnok 
Püski Községek Körjegyzőségének 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 29/2011. (IV. 26.) határozat 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi 
Máriakálnok Püski Községek Körjegyzőségének 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
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 18/2011. (IV.26.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Máriakálnok Püski 
Községek Körjegyzőségének 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.15 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
  

Majthényi Tamás Dr. Tóásóné Gáspár Emma 
polgármester polgármester 

 
  
  

Makai Jenő dr. Kránitz Péter 
polgármester körjegyző 

 


