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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én 
18.00 órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, a Körjegyzőség épületében – 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Burján Tamás, Mák Ferenc, Kovátsits Attila, Stark Ernő 
képviselők; Lakatos Ferencné, Smuck Ilona pénzügyi előadók; dr. Kránitz Péter körjegyző, 
Nagy Szilvia 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. Beszámoló az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi első féléves 
gazdálkodásáról  
 
2. A 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítása  
 
3. Egyéb aktuális ügyek 
 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1. Beszámoló az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi első féléves 
gazdálkodásáról 
 
Majthényi Tamás polgármester: A beszámoló anyagát kiküldtük. A Pénzügyi Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta. Átadom a szót Burján Tamás elnöknek, hogy ismertesse a 
Bizottság véleményét.  
 
Burján Tamás: Ahogy a polgármester úr is mondta, a pénzügyi bizottsági ülésen megvitattuk 
a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket. Amennyiben kérdése lenne valakinek, tegye fel. Ha 
nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, előterjesztem a határozati 
javaslatot. Ki az, aki egyetért vele? 
 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2012. (IX. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Önkormányzat, valamint 
annak költségvetési szervei (Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége, 
Szent Márton Általános Iskola, Halászi Óvoda és Bölcsőde) 2012. évi első féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
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2. A 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítása  
 
Majthényi Tamás polgármester: A féléves beszámoló elfogadásával egyidejűleg szoktuk 
módosítani a költségvetésünk előirányzatait is, amennyiben ez szükséges.  Az előterjesztést 
kiküldtük. Kérdezem Lakatos Ferencnét, hogy van-e hozzáfűznivalója? 
 
Lakatos Ferencné: Nincs hozzáfűznivalóm. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyit fűznék hozzá, hogy külön határozatban kell 
dönteni a körjegyzőség, mint önállóan gazdálkodó szerv költségvetésének módosításáról. 
Ismertetem a határozati javaslatot. Ki az, aki elfogadja? 
 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) 
szavazattal a Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012. (IX.17.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta. 

 
 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2012. (IX. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Halászi-Máriakálnok-Püski 
Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési előirányzatait az előterjesztésben 
foglaltak szerint módosítja.  

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester körjegyző 
 


