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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 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, Mák Ferenc, Kovátsits Attila képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző, Nagy Szilvia 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 6 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 a 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
 
2. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátásáról  
 
3. Egyéb aktuális ügyek 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
 
Majthényi Tamás polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. Ez minden évben 
kötelező napirendi pont. Látható, hogy a településen nincs probléma ezen a téren. 
Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, kiegészítés ki az, aki elfogadja? 
 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2012. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, 2011. évi beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy erről a Győr-Moson Sopron 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát tájékoztassa. 
 
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző 
Határidő: 2012. május 31. 

 
 
2. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátásáról 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A tanyagondnoknak 
évente egyszer kötelező beszámolnia a tevékenységéről. Ezt ellenőrzik is. 



 2 

 
Kovátsits Attila: Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az iskola köszöni a tanyagondnoki 
szolgálat segítségét, a kisbusz rendszeres rendelkezésre állását. Ez benne lesz az iskolai 
beszámolóban is. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, ki az, aki elfogadja a 
tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátásáról szóló beszámolót? 
 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2012. (V. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki 
szolgáltatásról szóló 2011. évi beszámolót elfogadja. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.15 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester körjegyző 
 


