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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 2012. április 26-án 18.00 órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám 
alatt, a Körjegyzőség épületében – megtartott együttes üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Halászi Község Önkormányzata részéről: Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila 
alpolgármester, Mák Ferenc, dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő, Kovátsits Attila, Burján Tamás 
képviselők; 
 
Máriakálnok Község Önkormányzata részéről: Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester, 
Ruzsa István János alpolgármester, Frauhammer József, Giczi László, Hochleitnerné Lakner 
Ágnes Márta, Bencsik Tibor képviselők;  
 
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Makai Lajos, Mátyus 
Balázs, Gonda Jánosné képviselő; 
 
A körjegyzőség részéről: Lakatos Ferencné, Smuck Ilona gazdálkodási előadók; dr. Kránitz 
Péter körjegyző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Továbbá: Nagyné Ásványi Mariann iskolaigazgató, Fazekas Istvánné óvodavezető, Varga 
Melinda óvónő 
 
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 2011. évi tevékenységéről 
 
 

NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. A Körjegyzőség beszámolója 2011. évi tevékenységéről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mindenkinek kiküldtük az írásos előterjesztést. Várom a 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
dr. Kránitz Péter: Az év közben módosult szabályozásokat emeltem ki a beszámolóban. Ha 
kérdésetek van a szöveges, illetve a szakmai munkával kapcsolatban, nagyon szívesen 
válaszolok. A számszaki résszel kapcsolatos kérdésekre pedig Lakatos Ferencné válaszol. 
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Dr. Mészáros Tibor: Azt szeretném kérdezni, hogy a pénzügyi vezető év végi nyugdíjba 
vonulása után a jelenlegi személyzet el tudja-e látni a feladatot, vagy új munkatársat kell 
felvenni? 
 
dr. Kránitz Péter: Az országos átszervezések miatt bizonytalan helyzet előtt állunk. Azt sem 
tudjuk, hogy jövőre hány fővel tud felállni a Hivatal. Nem tudjuk, hogy milyen feladataink 
lesznek, beleértve a pénzügyi feladatokat is. Ha átveszik az iskolát, akkor csökkeni fog a 
pénzügyi feladat intézményi része. A feladatok átszervezését követően fogjuk látni, hogy 
milyen létszámmal tudunk majd dolgozni. Meglátjuk, hogy a jelenlegi létszámmal 
végrehajtható-e a feladat. Kell-e embert elküldeni, felvenni. Tehát a válaszom a kérdésre, 
hogy egyenlőre nem tudok rá válaszolni. 
 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Én nem Lakatos Ferencné nyugdíjazásához 
szeretnék hozzászólni, hanem általánosságba a Körjegyzőség és a pénzügy kapcsolatához. 
Ugyanis Máriakálnokon fordult elő, hogy a gazdálkodó kolléganő veszélyeztetett terhes lett és 
egyik napról a másikra kiesett a munkából. Én azt gondoltam naivan, hogy a Körjegyzőség 
arról szól, hogy ha valamelyik településen kiesik valaki, annak a pótlásáról átmenetileg 
gondoskodni lehet a Körjegyzőségen belül. Tudom, hogy mindegyik Önkormányzatnál 
azonos időben vannak a beszámolási kötelezettségek és ez nehezíti a helyzetet. Én csak a 
létszámgazdálkodás miatt szeretnék erre reflektálni. Gondoljunk arra is, ha valaki tartósan, 
átmenetileg, egyik napról a másikra nem tud dolgozni jönni. A Körjegyzőség püski dolgozói 
miután végeztek a saját feladatukkal, álltak neki a máriakálnoki teendőknek. Ha nem 
készültek volna el időben, olyan szankciót vonhatott volna maga után, hogy állami támogatást 
vonnak meg az Önkormányzattól. Nem tudom miből fizettünk volna bért és egyebeket. Azt 
gondoltam, hogy a Körjegyzőség arról szól, hogy segítjük egymást, ha probléma van. Ezt én 
ebben az esetben nem tapasztaltam. Értem az okokat, csak azt gondolom, hogy a továbbiakra 
ebben a tekintetben is gondolni kellene. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az én személyes véleményem az, ha a pénzügyi feladatok 
nem változnak jelentősen, csak kis mértékben csökkennek, akkor biztos, hogy fel kell venni 
egy embert. Azt, hogy Lakatos Ferencné helyett-e, az ő álláshelyére-e, azt a jövő fogja 
eldönteni. Amennyiben nincs több hozzászólás, előterjesztem a határozati javaslatot. 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 29/2012. (IV. 26.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-Máriakálnok-
Püski Községek Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 22/2012. (IV. 26.) határozat 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
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Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 27/2012. (IV.26.) határozat 

 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi-Máriakálnok-
Püski Községek Körjegyzőségének 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 

 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.10 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
  

Majthényi Tamás Dr. Tóásóné Gáspár Emma 
polgármester polgármester 

 
  
  

Makai Jenő dr. Kránitz Péter 
polgármester körjegyző 

 


