Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-én
18.00 órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, a Körjegyzőség épületében –
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Dr. Mészáros
Tibor, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző, jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 5 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. Döntés a Halászi-Máriakálnok
hiánypótlásával kapcsolatban

közötti

kerékpárút

pályázatának

2. Matkovits Balázs kérelme ingatlan megvásárlása iránt
3. Törvényességi észrevétel a helyi iparűzési adórendelettel kapcsolatban
4. Ismételt döntéshozatal az iskola alapító okiratával kapcsolatban
5. Egyéb aktuális ügyek
- Döntés a Szent Márton Általános Iskola régi radiátorainak eladásából
származó bevétel elosztásáról
- Döntés a Körjegyzőség egy álláshelyének megszűntetéséről
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Döntés a Halászi-Máriakálnok közötti kerékpárút pályázatának hiánypótlásával
kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: A kerékpárutas pályázat hiánypótlása miatt módosítani,
pontosabban kiegészíteni szükséges a korábban meghozott határozatunkat. A beruházással
érintett területek helyrajzi számait is fel kell ugyanis tüntetni a határozatban. Egyebekben
nincs változás a korábbiakhoz képest.
Burján Tamás: A közút melyik oldalán megy majd a kerékpárút?
Majthényi Tamás polgármester: Halászi felől haladva a jobb oldalon, majd a híd előtt
átmegy a bal oldalra.
Burján Tamás: Miért nem lehet végig a bal oldalon vezetni a nyomvonalat?
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Majthényi Tamás polgármester: Egyrészt az ottani gazdasági területek kisajátítása tovább
drágítaná a beruházást, másrészt azon az oldalon megy a gázvezeték.
Gráczol Attila: Mennyi a beruházás összköltsége? Mennyi az önrészünk?
Majthényi Tamás polgármester: Összesen 91.657.474,- Ft-ba kerül, melyből a Halászira
eső önrész 3.545.458,- Ft.
Gráczol Attila: Miért kerül ilyen sokba az összberuházás?
Majthényi Tamás polgármester: Egyrészt mert építeni kell egy hidat a kerékpárútnak,
másrészt, mert a nyomvonal közműveket is érint. Egyébként éles harc várható ennél a
pályázatnál, mivel körülbelül kétszer annyi pályázatot adtak be, mint amennyire a forrás
rendelkezésre áll, a pályázók között pedig több megyei jogú város is van, amelyek jelentős
összegekre pályáznak. Ha nincs több kérdés felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2011. (VIII. 17. ) határozat:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az NFÜ által a Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP4.3.1/B-11 kódszámon
meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
pályázatra benyújtandó „Máriakálnok-Halászi külterületén az 1406. sz út
mentén kerékpárút építése az 1401. sz. útig” tárgyú pályázat aláírására. A
pályázat Halászi község Önkormányzatával együtt, konzorciumi formában kerül
benyújtásra. A konzorcium vezetője: Máriakálnok község Önkormányzata.
A projekt elszámolható bruttó költsége: 91.657.474 Ft
- Máriakálnok: 56.202.895 Ft
- Halászi:
35.454.579 Ft
Igényelt támogatás mértéke: 90 %, azaz 82.491.727 Ft, ebből
- Máriakálnok: 50.582.606 Ft
- Halászi:
31.909.121 Ft
Saját forrás mértéke: 10 %, azaz 9.165.747 Ft, ebből
- Máriakálnok: 5.620.289 Ft
- Halászi:
3.545.458 Ft
Halászi község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a
2012. évi költségvetése terhére 10 % arányú 3.545.458 Ft, azaz 3.545 eFt saját
forrás biztosítására.
Halászi község Önkormányzata vállalja, hogy a közigazgatási területén
támogatással megvalósuló kerékpárutat kezelésébe átveszi és üzemeltetéséről,
fenntartásáról gondoskodik.
A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:
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Halászi 0174 Hrsz: Magyar Állam tulajdona
Halászi község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok HRSZ-ok: 0171,
0189, 0186
Magán tulajdonban lévő érintett ingatlanok HRSZ-i: 0173, 0172, 0187/5, 0187/7,
0190/42
A tulajdonosok hozzájárultak a kerékpárút építéséhez.
Halászi község Önkormányzata vállalja, hogy a magán tulajdonú ingatlan részeket
önkormányzati tulajdonba veszi adás-vétel jogcímen. A Képviselőtestület
felhatalmazza az adás-vételi szerződések aláírására a polgármestert.
E határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület 49/2011.
(VII. 05.) határozata.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2011. augusztus. 23. (pályázat hiánypótlás benyújtására)
2012. évi költségvetés elfogadása (forrás biztosítása)
2. Matkovits Balázs kérelme ingatlan megvásárlása iránt
Majthényi Tamás polgármester: Matkovits Balázs meg szeretné vásárolni a Horgásztó
mellett található 371/89 hrsz-ú, 989 m2 alapterületű önkormányzati ingatlant. Mint ismeretes a
horgásztó mellett 4 eladó építési telkünk van. Ezek közül - a falu felől nézve - harmadik
telekről van szó. Jelenleg ezek a telkek nincsenek közművesítve. Azt javaslom, hogy
közművek nélkül 4 millió forintért értékesítsük az ingatlant, illetve közművekkel 4,5
millióért. A közművek alatt a víz, a csatorna és az áram telekre vezetését értem, mely ez
utóbbi ár esetében a mi feladatunk lenne, a gázt ne vállaljuk. A vételár összegéből lejön az
ÁFA, tehát ennél kevesebbet fogunk kézhez kapni.
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2011. (VIII. 17. ) határozat:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Matkovits Balázs 9228
Halászi, Damjanich utca 52. szám alatti lakos kérelmére úgy nyilatkozik, hogy a
halászi, belterületi 371/89. hrsz.-ú, beépítetlen terület megjelölésű, 989 m2
alapterületű ingatlant közművesítés nélkül bruttó 4.000.000,- Ft vételáron;
közművesítéssel pedig (mely magában foglalja a víz, a villany és a szennyvíz telekre
történő bevezetését, de nem foglalja magában a gáz bevezetését) bruttó 4.500.000,Ft vételáron kívánja értékesíteni.
Az ügyvédi- és az egyéb - az ingatlan tulajdonjogának átruházásával összefüggő járulékos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozatról a kérelmezőt
tájékoztassa és felhatalmazza az e határozatnak megfelelő adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
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3. Törvényességi észrevétel a helyi iparűzési adórendelettel kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót a körjegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: Lényege, hogy a rendeletünk megismétel egy mondatot, mely a
törvényben is szerepel. Ez pedig tilos, tehát ezt a mondatot hatályon kívül kell helyezni.
Majthényi Tamás polgármester: Aki az elhangzott módosítással egyetért szavazzon
igennel.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú)
szavazattal a helyi iparűzési adóról szóló 16/2006. (XII. 13.) rendelet módosításáról
szóló 9/2011. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletét megalkotta.
4. Ismételt döntéshozatal az iskola alapító okiratával kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót a körjegyző úrnak.
Dr. Kránitz Péter: Az iskola alapító okiratának módosításával kapcsolatban ismét szükséges
döntést hoznunk, mivel adminisztrációs hiba miatt a korábban már jóváhagyott módosítást a
Magyar Államkincstár nem vezette át a törzskönyvi nyilvántartásban és ezért az nem lépett
hatályba. Ismertetem a módosító okiratot és a határozati javaslatot.
Majthényi Tamás polgármester: Aki ezekkel egyetért igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2011. (VIII. 17. ) határozat:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Szent
Márton Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához – az
előterjesztésben foglalt tartalommal – hozzájárul.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
5. Egyéb aktuális ügyek
- Döntés a Szent Márton Általános Iskola régi radiátorainak eladásából származó
bevétel elosztásáról
Majthényi Tamás polgármester: Mint ismeretes a fűtéskorszerűsítésre benyújtott
pályázatunk sikeres volt. A régebbi iskolaépületben így le tudjuk cserélni a radiátorokat. A
régi radiátorokat egy erre szakosodott cég megvásárolta tőlünk nettó 256.128,- Ft összegért.
Ez a nem várt bevétel a költségvetésünkben nem szerepelt, ezért ennek terhére javaslom, hogy
közhasznú civil szervezeteket támogassunk. Két olyan civil szervezet is megkeresett
bennünket a közelmúltban, ami érdemes a támogatásunkra: A Kárpátaljai Viski Református
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Óvoda működéséhez a beregszászi Sámuel Alapítvány kért támogatást, nekik 200.000,- Ft
összegű hozzájárulás megállapítását javaslom. A Rákóczi Szövetség Szlovákiában a magyar
iskolákba beíratott gyermekeket beiratkozási ösztöndíjban részesíti. Ehhez kérnek
hozzájárulást, nekik javaslom a fennmaradó összeget átutalni.
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2011. (VIII. 17. ) határozat:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a régi iskolaépület
fűtőtesteinek értékesítéséből származó 256.128,- Ft összegű bevétel felhasználásáról
az alábbiak szerint határoz:
- A Képviselő-testület a Sámuel Alapítvány (Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér
4.) részére a viski magyar óvoda-bölcsőde működési költségeihez 200.000,- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyet a támogatott CIB Banknál
vezetett 10702019-85008898-52000001 számú bankszámlájára kell átutalni.
- A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV.
emelet 1. ajtó) részére a „Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása céljából
56.128,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyet a támogatott OTP
Banknál vezetett 11705008-20488172 számú bankszámlájára kell átutalni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összeget átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
- Döntés a Körjegyzőség egy álláshelyének megszűntetéséről
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót a körjegyző úrnak.
Dr. Kránitz Péter: A Körjegyzőségnél két igazgatási előadónk is nyugdíjba vonult. A két
álláshelyre egy köztisztviselőt vettem fel, mivel úgy vélem, hogy a feladatok kisebb
átszervezésével ellátható ez a két terület egy személy által is. Az így megszüntetendő
létszámmal kapcsolatban keletkező kiadásaink egy részét pályázat útján szeretném
visszaigényelni. Ehhez szükséges a határozati javaslatban szereplő döntés meghozatala. Ezen
kívül a költségvetési rendeletünk létszámkeretet tartalmazó mellékletét is módosítani
szükséges, hiszen a körjegyzőség a továbbiakban 12 fő helyett 11 köztisztviselőt foglalkoztat.
Majthényi Tamás polgármester: Aki az elhangzottakkal egyetért az szavazzon igennel.
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (VIII. 17. ) határozat:
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Máriakálnok, illetve Püski Községekkel közösen fenntartott Halászi-
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Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége (9228 Halászi, Kossuth Lajos u.
38.) elnevezésű intézmény esetében az engedélyezett létszám 12 főről 11 főre
csökkenjen.
A Körjegyzőség a korábbi 3 igazgatási ügyintéző helyett - Neuhercz Béláné
közszolgálati jogviszonyának megszűnését követően - 2 fő igazgatási
ügyintézőt jogosult foglalkoztatni.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Halászi Község Önkormányzata
képviseletében Majthényi Tamás polgármester „a helyi önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről” szóló 5/2011. (III. 3.)
BM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a megszűntetett álláshellyel
kapcsolatos egyes költségek visszaigénylése érdekében.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a hivatkozott
rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a létszámcsökkentéssel megszűnő
álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, továbbá hogy az Önkormányzat
sem létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt az álláshelyhez kötődő
feladatok ellátása érdekében.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2011. szeptember 27.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú)
szavazattal a Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2011. (VIII. 18.)
önkormányzati rendeletét megalkotta.

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.40 órakor bezárta.
Kmf.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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