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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Püski Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 26-án 17.15 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; 
 
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 
gazdálkodási előadók, Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 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. Tájékoztató az oktatási intézménytársulás 2010. évi költségvetési tervének 
teljesítéséről 

 
2. Az igazgatási ügyintéző munkaidejének megosztása 
 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
 

1. Tájékoztató az oktatási intézménytársulás 2010. évi költségvetési tervének 
teljesítéséről 

 
Majthényi Tamás polgármester: A tájékoztatót mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban van 
kiegészíteni való? Amennyiben nincs, várjuk a kérdéseket. 
 
Makai Jenő polgármester: Újabb megbeszélés tárgyát képezi majd, hogy mennyit fog 
fizetni Püski Halászinak. 
 
dr. Kránitz Péter: Mivel az intézményátszervezés miatt módosítanunk kell a megállapodást, 
májusban mindenképpen kell tartanunk egy ülést, ahol csak az iskola átalakítása lesz a téma. 
Különös tekintettel arra, hogy a költések viselése hogyan fog megoszlani a két önkormányzat 
között. Az átszervezés ügyében, a törvény szerint május utolsó munkanapjáig döntést kell 
hozni. 
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Lakatos Ferencné: Úgy gondolom, hogy két pedagógust és egy napközis tanárt biztosan át 
tudunk venni, hiszen megbontjuk az első és a harmadik osztályt. Ez még nagyon képlékeny, 
hiszen sok minden múlik azon, hogy hány gyereket íratnak be Halászira. 
 
Makai Jenő polgármester: Nem mondhatom meg a szülőknek, hogy hova vigyék a 
gyerekeket. Nem akarom őket befolyásolni. Halászi igaz közelebb van, de Darnózselire 
naponta háromszor megy iskolabusz. Mindenkinek elmondtam, hogy a környéken Halászin 
van a legmodernebb iskola. Egy olyan biztos bázis, ahol növekszik a lakosság. Sokkal 
biztosabb az iskola helyzete, mint máshol. 
 
Lakatos Ferencné: Az nem jó, sem a szülőnek, sem pedig a pedagógusnak, ha túl nagy az 
osztálylétszám, de még nem akkora, hogy meg lehessen bontani. A 29 fő már sok. 
 
Makai Jenő polgármester: Még egy dolog bejöhet. Ha a tanárok fizetését átvállalja az állam. 

 
Lakatos Ferencné: Akkor még ennyi tanár sem kell, mivel felemeli az óraszámokat és máris 
el kell küldeni két-három embert. Jelenleg a 29 fős osztályt nem lehet megbontani, a törvény 
nem engedi. 
 
Makai Jenő polgármester: Püski részéről elfogadásra javaslom a tájékoztatót. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki elfogadja az oktatási intézménytársulás 2010. 
évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló tájékoztatót? 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 23/2011. (IV. 26.) határozat 
 

Halászi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Szent 
Márton Általános Iskola, valamint a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2010. 
évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 19/2011. (IV.26.) határozat 
 

Püski község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Szent 
Márton Általános Iskola, valamint a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2010. 
évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 
 
2. Az igazgatási ügyintéző munkaidejének megosztása 
 
Makai Jenő polgármester: Úgy gondolom, hogy Püskin elég lesz az igazgatási ügyintéző 
keddi és pénteki ügyintézése. Nálunk ez költségmegtakarítást jelent. Reméljük jó döntést 
hoztunk. 



 3 

 
dr. Kránitz Péter: A költség 2/5, 3/5 arányban oszlana meg. Eredetileg keddre és csütörtökre 
szerettem volna a püski ügyintézést tenni, de a családsegítő szolgálat munkatársainak kérésére 
péntek lett a második nap. Ugyanis ők csütörtökön vannak Halászin, pénteken pedig Püskin, 
így nem kerülik el egymást. 
 
Makai Jenő polgármester: Én először lakosságszám arányosan gondoltam  megosztani a 
költségeket, de most úgy látom ez nem lehetséges. 
 
Lakatos Ferencné: Az is előfordulhat, hogy például Halászin intéz az előadó püski ügyet, 
vagy fordítva. Ki fog alakulni ennek a menete. Rövid időn belül kiderül, hogy elég lesz-e a 
püski ügyfélfogadás ideje. 
 
Makai Jenő polgármester: Mivel ez egy kísérlet, meglátjuk hogyan alakul, előre ne 
döntsünk el semmit. Gondolom egy kisebb falunak, mint Püski kevesebb az ügyintézése, mint 
Halászinak. 
 
dr. Kránitz Péter: Ez nem feltétlenül biztos. 
 
Mák Ferenc: Lehet egy kis településen sokkal több szociális probléma. Nem település függő, 
nem egyenesen arányos a létszámmal. 
 
Makai Lajos: Szerintem legyen egy év kísérlet. 
 
Lakatos Ferencné: Mindenképpen egyeztetni kell a költség alakulásáról, hiszen a 
körjegyzőségi elszámolásba havonta belekerül a bér a járulékokkal együtt. Tudni kell, hogy 
milyen arányban legyen megosztva. 
 
Makai Jenő polgármester: Nekem csak annyi problémám van az arányokkal, hogy a pénteki 
fél nap is egész napnak számít. 
 
dr. Mészáros Tibor: Meg kell cserélni a napokat, a pénteket csütörtökre, vagy szerdára. 
 
dr. Kránitz Péter: Hétfőn, szerdán mindenképpen Halászin kell, hogy legyen az igazgatási 
előadó, hiszen azok a leghosszabb ügyfélfogadási napok. A keddi nap nem kérdéses. 
Csütörtököt és pénteket lehetne variálni, de a családsegítők mivel több falut látnak el, ezért 
nehezebben tudnak változtatni a napjaikon, mint mi. 
 
dr. Mészáros Tibor: Meg kellene beszélni velük. 
 
Makai Lajos: A családsegítők ne csütörtökön, hanem pénteken legyenek Halászin. 
 
Makai Jenő polgármester: Hány órát vannak csütörtökön? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Egész nap. 
 
Burján Tamás: Mit csinálnak? 
 
Kovátsits Attila: Az iskolával, óvodával tartják a kapcsolatot. Fogadóórájuk van. Kijárnak 
családokhoz. 
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Lakatos Ferencné: Szeptember 15-én, a féléves beszámolónál újabb ülést tartunk. Addig 
maradjon a 2/5-3/5 arány. Kiderül, hogy hol, mennyi munkája lesz az igazgatási 
ügyintézőnek. Lehet, hogy elég lesz egy nap is Püskin, elválik. 
 
dr. Kránitz Péter: Az eddigi igazgatási ügyintéző feladataiból van olyan, amit most az 
adminisztrátor lát el. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Akkor annyiban maradtunk, hogy a féléves beszámolóig 
marad a 2/5-3/5. Ki az, aki ezzel egyetért? 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 24/2011. (IV. 26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
fenntartására létrejött megállapodás alapján vállalja, hogy az igazgatási előadó 
személyi kiadásainak 3/5-öd részét a Körjegyzőség részére megfizeti, azzal, 
hogy a féléves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a költségek megosztását 
szükség esetén felül kell vizsgálni. 

 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 

20/2011. (IV. 26.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 
fenntartására létrejött megállapodás alapján vállalja, hogy az igazgatási előadó 
személyi kiadásainak 2/5-öd részét a Körjegyzőség részére megfizeti, azzal, 
hogy a féléves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a költségek megosztását 
szükség esetén felül kell vizsgálni. 

 
 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta. 
 

 
Kmf. 

  
Majthényi Tamás Makai Jenő 

polgármester polgármester 
 

 
  

dr. Kránitz Péter  
körjegyző  

 
 


