Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-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, Nagyné Ásványi
Mariann iskolaigazgató; 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. A Szent Márton Általános Iskola intézményvezetőjének kérései
2. Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével
kapcsolatos teendőkről
3. Döntés a kistérségi társulási megállapodás módosításáról
4. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről
5. Döntés a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartás adatai
módosításának kezdeményezéséről
6. Egyéb aktuális ügyek
- Kopácsi Beatrix és Bali Zoltánné megegyezése a Horgásztó melletti területtel
kapcsolatban
- Útfelújítás, útépítés
- A Hagyományőrző Egyesület támogatása a Nemzeti Vágtán való nevezés miatt
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. A Szent Márton Általános Iskola intézményvezetőjének kérései
Majthényi Tamás
iskolaigazgatót.

polgármester:

Külön

köszöntöm

Nagyné

Ásványi

Mariann

Nagyné Ásványi Mariann: Köszönöm a meghívást.
Majthényi Tamás polgármester: Az igazgatónő levelét mindenkinek kiküldtük. Mariann,
szeretnél szóbeli kiegészítést tenni?
Nagyné Ásványi Mariann: Nem kívánok tenni. Ha valaki kérdezni szeretne, válaszolok.
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Kovátsits Attila: Én hozzá szeretnék szólni, hiszen egyrészt, mint tanár, másrészt, mint szülő
érintett vagyok az ügyben. A kormányhivatali vizsgálat állapította meg, hogy az én
végzettségemmel nem taníthatok kémiát. Ez nagyon rosszul esett. Annak idején külön kérésre
végeztem el, saját költségemen. Felvételem kritériuma volt ennek az iskolának az elkezdése.
14 év után kiderült, hogy nem taníthatok kémiát. Ekkerné Gulyás Éva, mint végzett kémia
tanár fog óraadóként kémiát tanítani. Ha lesz rá energiám szándékomban áll elvégezni, mert
szívesen tanítottam ezt a tantárgyat.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás előterjesztem
a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Márton Általános
Iskola igazgatójának kérésére nyilatkozik az alábbiakról:
- a Képviselő-testület elfogadja, hogy az intézmény német nyelvoktató tanítót
alkalmazzon 2012. augusztus 27-étől 2012. december 31-ig, amennyiben ennek
fedezetét a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.
- a Képviselő-testület elfogadja, hogy az intézmény kémia tantárgy oktatására 1 fő
óraadót alkalmazzon heti 6 órás munkaidőben. E célra a Képviselő-testület a 2012. évi
költségvetés általános tartaléka terhére 254.000,- Ft-ot biztosít.
- A Képviselő-testület 1 fő prémiuméves alkalmazott 40 éves jubileumi jutalmának
fedezetéül 548.957,- Ft-ot a Központi Költségvetés biztosítja.
Nagyné Ásványi Mariann elköszönve elhagyta a termet.
2. Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével
kapcsolatos teendőkről
Majthényi Tamás polgármester: 2013. január 1-től fel fog állni a járási rendszer. A jelenlegi
Kistérségi Társulások megszűnnek. Az önkormányzat kötelező feladatait továbbra is
vállalnunk kellene az új keretek között. Emellett pedig a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz szeretnénk csatlakozni. Az új feladatellátásokhoz később is lehet majd
csatlakozni.
dr. Kránitz Péter: Még nem tudjuk, hogy mi lesz. Valószínű, hogy lesz egy olyan társulás,
ami a kistérség alapjain fog létrejönni, és az fogja továbbvinni ezeket a feladatokat. A
finanszírozását még senki sem tudja, hogy miként fog alakulni. Tekintettel a rendkívül
bizonytalan helyzetre azt javasoljuk, hogy egyelőre csak a kötelező feladatokhoz illetve a
gyakorlatban jól bevált és jól működő ellátási rendszerekhez csatlakozzunk. Jelenleg csak egy
szándéknyilatkozat kiadásáról van szó.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, ismertetem a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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47/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 31-i megszűnését követő időszak
vonatkozásában nyilatkozik az alábbiakról:
Az önkormányzat az alábbi feladatok ellátását a kistérségi társulás alapjain esetlegesen
megalakuló önkormányzati társulás útján kívánná biztosítani:
- étkeztetés;
- házi segítségnyújtás;
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
- családsegítés;
- idősek nappali ellátása;
- gyermekjóléti szolgáltatás;
- mozgókönyvtári szolgáltatás;
- belső ellenőrzés.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a Mosonmagyaróvári
Többcélú Kistérségi Társulást tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31. (a határozat megküldése)
3. Döntés a kistérségi társulási megállapodás módosításáról
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Amennyiben nincs kérdés,
ismertetem a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához, amely szerint Máriakálnok, Mecsér, Levél Önkormányzatai az
időskorúak átmeneti ellátását és az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátását nem
kívánja igénybe venni.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31. (a határozat megküldése)
4. Tájékoztató az aktuális pályázati lehetőségekről
Majthényi Tamás polgármester: Van egy KEOP-os pályázati lehetőség, mely alapján az
intézményeinkre fotovoltaikus napelemeket szerelnénk fel. Az önerő megtérülési időszaka 3-4
év lenne átlagosan, utána pedig évente 2,5-3 millió Ft megtakarítás jelentkezne. Az érintett
épületek: az új iskola, a régi iskola, az önkormányzat, az óvoda és az egészségház. Erre egy
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pályázatíró cég készített egy kalkulációt, illetve terveket. A kiosztott táblázatban látszik, hogy
a bruttó költség 62,5 millió Ft, az önerő durván 9,4 millió Ft, ha marad a 85 %-os
támogatottsági arány. Tehát 10 millió Ft befektetéssel körülbelül 4 év múlva évi 3 millió Ft-ot
tudnánk megtakarítani. A pályázat feltétele, hogy plusz energiát, hasznot nem termelhetünk
vele.
Gráczol Attila: A napelemek által termelt áramot átveszi az Eon?
Majthényi Tamás polgármester: Igen, köteles átvenni.
dr. Kránitz Péter: Van egy ad-vesz óra, ami oda-vissza rögzíti a visszatáplálást és a
fogyasztást. És van egy harmadik óra, ami méri a különbözetet.
Gráczol Attila: Tehát nem saját felhasználásra van a napelemes energia, hanem a központba
kell betermelni.
dr. Kránitz Péter: Pontosan. Ilyenkor, nyáron visszafele pörög az óra, télen pedig előrefele.
Éves elszámolás van.
Gráczol Attila: Mikor telik le a pályázati kiírás?
Majthényi Tamás polgármester: Még nem írták ki. Szeptemberre van betervezve. A
pályázat azért van már most készen, mert a benyújtástól a keret kimerítéséig van lehetőség a
megnyerésére. Ha formailag megfelel a pályázat, eléri a minimális pontszámot, akkor nyer,
amíg van keret. Minden kész van hozzá. Egyedül az Eon-tól kell a csatlakozási nyilatkozat.
Az is folyamatban van. Álljunk készen, és ha be lehet nyújtani, akkor nyújtsuk be, mert akkor
valószínűleg nyerünk.
Kovátsits Attila: Persze.
Mák Ferenc: Így van.
dr. Kránitz Péter: Az biztos, hogy közbeszereztetni kell, mert értékhatár felett van. Ezek az
árak hozzávetőlegesek.
Majthényi Tamás polgármester: Meghívásos közbeszerzés lehetséges.
Mák Ferenc: Egyenként kell, az épületekre?
Majthényi Tamás polgármester: Csomagban kell, mert egy pályázatról van szó. Ismertetem
a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzata a KEOP 4.2.0/A. pályázat keretében pályázatot kíván
benyújtani az alábbi intézmények, illetve épületek vonatkozásában hálózatcsatolt
fotovoltaikus rendszer telepítése céljából:
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- Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27.);
- Halászi Óvoda és Bölcsőde (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 89.);
- Egészségház (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113.);
- Régi Iskola épülete (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 51.);
- Önkormányzat épülete (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.).
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére összesen
legfeljebb 12.000.000,- Ft összegű pályázati önrész biztosítását vállalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket és felhatalmazza az ezzel kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően.
Majthényi Tamás polgármester: Van még egy benyújtott pályázatunk, ami 100 %-os
támogatottságú, tehát önrészt nem igényel. Ezért nem is hívtunk össze külön ülést a nyáron
emiatt, mivel anyagi terhet nem jelent. Ugyanakkor utófinanszírozású, tehát előre meg kell
finanszíroznunk. Ez egy TÁMOP-os óvodafejlesztési pályázat óvodai képzésekre, minimális
eszközbeszerzésre. Még nem tudjuk, hogy megnyertük-e. Az a kérésem, hogy a Képviselőtestület vegye tudomásul a pályázat benyújtásának tényét és amennyiben megnyerjük a
pályázatot vállaljon kötelezettséget a szükséges kiadások megelőlegezésére.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete TÁMOP-3.1.11-12/2 pályázati
felhívásra „Óvodafejlesztés Halásziban” címmel pályázatot nyújt be. A támogatási
intenzitás mértéke: 100%. A projekt elszámolható költségei összesen: 12.126.401,- Ft.
Majthényi Tamás polgármester: Tavasszal pályáztunk a testvér-települési kapcsolatokra,
sikertelenül. A pályázatírók a régi anyag alapján plusz költség nélkül átdolgozzák nekünk,
illetve a Hagyományőrzőknek. Újra benyújtanánk a jövő évi falunapi testvér-települési
találkozó szervezésére. Ha a Hagyományőrzők nyernének, akkor biztosítanánk számukra az
önerőt.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2012. (VIII. 23.) határozat
1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – partnereivel közösen - a
„IV. Halászi Nyári Fesztivál” címmel pályázatot nyújt be a Town Twinning citizens
meeting pályázati kiírásra. A támogatási intenzitás mértéke: 100%. A projekt
elszámolható költségei összesen: 15.000 €.
2. A Képviselő-testület a Town Twinning – Network of twinned towns pályázati
kiírásra beadott „Az aranytól a szilváig – a hálózat összeköt és összetart!” elnevezésű,
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100 %-os támogatási intenzitású pályázat előfinanszírozása érdekében megállapodást
köt a Halászi Hagyományőrző Egyesülettel. A pályázat összköltsége 127.000 €.
Majthényi Tamás polgármester: Az úgynevezett FILMCONTEST pályázatunk, amiről már
korábban is beszéltünk a jövő év májusában megvalósulhat. Jelenleg ott tartunk, hogy a
társfinanszírozási támogatási szerződés aláírására várunk. A mi költségünk az összes költség,
azaz 74.089 € 5%-ka, vagyis kerekítve 3.705 €. A közösségi támogatás mértéke 85%-kos
azaz, 62.975 €, míg a kormányzati támogatás 10 %, ami 7.408 €-t jelent.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HUSK-ETE) program
keretében megvalósuló „FILMCONTEST Young film makers for promotion of the
border region” című HUSK/1001/2.5.2/0016 számú projekt vonatkozásában a
társfinanszírozási támogatási szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza. Az
Önkormányzat által vállalt önerő az összes költség 5 %-ka, azaz 3.705 €.
5. Döntés a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartás adatai
módosításának kezdeményezéséről
Majthényi Tamás polgármester: A most futó filmes pályázat kapcsán derült fény arra, hogy
a törzskönyvi nyilvántartásban Halászi Községi Önkormányzat szerepel. Ezt kell
módosítanunk Halászi Község Önkormányzatára. A pályázatnál kérték az ellentmondás
feloldását. A módosításhoz testületi határozatra van szükség. Ismertetem a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzata kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál, hogy a
törzskönyvi nyilvántartásban az önkormányzat elnevezése 2012. október 1. napjától
„Halászi Község Önkormányzata” elnevezésre módosuljon.
A Képviselő-testület kezdeményezi továbbá az alábbi szakfeladatok törzskönyvi
nyilvántartásban való feltüntetését:
- 841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
- 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a fenti változások nyilvántartáson való
átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Kránitz Péter körjegyző
Határidő: 2012. augusztus 31.
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Majthényi Tamás polgármester: Ugyancsak az egyik pályázatunk kapcsán vált szükségessé,
hogy az iskola szakfeladatait bővítsük, mivel a pályázati előírás szerint a kiadásokat az alapító
okiratban eddig nem szereplő szakfeladatra kell könyvelnünk. Ehhez viszont módosítanunk
kell az alapító okiratot.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Szent Márton
Általános Iskola Alapító Okiratának módosításához – az előterjesztett tartalommal –
hozzájárul.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
6. Egyéb aktuális ügyek
- Kopácsi Beatrix és Bali Zoltánné megegyezése a Horgásztó melletti területtel
kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: Bali Zoltánék szeretnék a Horgásztó melletti lovas pályát
is kibérelni és azt hozzákeríteni a tó területéhez. Jelenleg a testület felhatalmazása alapján azt
papíron még a Halászi Lovas Klub a karbantartás fejében használja, ám gyakorlatilag az
elmúlt évben már nem volt kihasználva. Kopácsi Beatrix a Lovas Klub képviseletében
nyilatkozott, hogy lemondanak a terület használatáról, de kérte, hogy a tervezett
hulladékudvar mellett található 088/3. hrsz.-ú szántóföldön, azaz az általuk megvásárolni
kívánt terület melletti ingatlanon lovas szolgáltató tevékenységet végezhessenek a terület
karbantartásáért cserébe. Jelenleg a 088/3. hrsz.-ú területre nézve nincs érvényes haszonbérleti
szerződésünk senkivel.
dr. Kránitz Péter: 30.000.- Ft/év haszonbérleti ajánlatot tett rá Kopácsi Beatrix.
Kovátsits Attila: Mekkora területről van szó?
Majthényi Tamás polgármester: 5600 m2.
Kovátsits Attila: Azért reális a 30.000.- Ft évente.
Gráczol Attila: 5 évre?
Majthényi Tamás polgármester: 5 év és 1 hónap. Mindenki egyetért vele?
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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55/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Kopácsi Beatrix, 9200 Mosonmagyaróvár, Kismartoni utca 4. szám alatti
lakossal (illetve a kifüggesztés alapján előhaszonbérletre jogosult személlyel) a
Halászi, külterületi 088/3. hrsz.-ú szántó megjelölésű ingatlanra – 2012. október 1–től
2017. október 31-ig terjedő időtartamra - haszonbérleti szerződést kössön.
A haszonbérleti díj mértéke 30.000,- Ft/év.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. október 1.
Majthényi Tamás polgármester: Bali Zoltánék arra kértük, hogy írják le pontosan mire
szeretnék használni a Horgásztó melletti ingatlant és mennyit szántak a bérleti díjra. Mivel az
ülésig nem érkezett meg a kérelmük erről nem tudunk érdemben tárgyalni. Arról azonban
célszerű döntést hozni, hogy mivel a Lovas Klubnak már nincs szüksége a területre az
ingyenes használati jogukat visszavonjuk.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Lovas Klub
bejelentését tudomásul veszi, és a Halászi, belterületi 371/75. hrsz.-ú, kivett udvar
megjelölésű 8769 m2 alapterületű ingatlan ingyenes használati jogát a civil
szervezettől visszavonja.
- Útfelújítás, útépítés
Majthényi Tamás polgármester: A költségvetés tervezésénél 20 millió Ft-ot különítettünk
el útépítésre. A Fürst Sándor utca és a temető utcája lenne új, a Dankó Pista utca és a Petőfi
Sándor utca eddig meg nem csinált része pedig felújításra kerülne. A szükséges plusz pénzt
biztosítja a Tó felett eladott telekből befolyt összeg. Ha eladásra kerül a József Attila utcai
ingatlanunk - Riza néni háza -, akkor ősszel további utcákat is meg tudunk csináltatni. Arakon
le lett murvázva az Arany János utca.
Kovátsits Attila: Ha ugyanaz a cég csinálja meg ezeket az utakat, amelyik a hídnál lévő utcát
csinálta, javítassuk ki velük azt is.
Majthényi Tamás polgármester: Rendben van, megnézetjük velük. Ki ért egyet az
elhangzottakkal?
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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57/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
költségvetésbe betervezett összeg erejéig a polgármester a helyi közutak szilárd
burkolattal való ellátása (aszfaltozása) érdekében kötelezettséget vállaljon az alábbi
önkormányzati közutak vonatkozásában:
- Fürst Sándor utca, Temető köz teljes hossza
- a Dankó Pista utca, Petőfi Sándor utca felújításra szoruló szakasza.
A képviselő-testület egyetért továbbá az Araki Arany János utca murvázásával.
- A Hagyományőrző Egyesület támogatása a Nemzeti Vágtán való nevezés miatt
Majthényi Tamás polgármester: A Halászi Lovasbandérium a Halászi Hagyományőrző
Egyesület keretében működik. Indulnak a Nemzeti Vágtán, ehhez kértek támogatást a
nevezési díj kiegyenlítése érdekében. 75.000.- Ft támogatás megállapítását javaslom. Ki ért
vele egyet?
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2012. (VIII. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi
Hagyományőrző Egyesületet 75.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti annak érdekében, hogy a Lovasbandérium Nemzeti
Vágtára (Kisalföld Vágta előfutamára) történő benevezéséhez hozzájáruljon.
A támogatás fedezete a költségvetés általános tartaléka.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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