Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án
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; Nagyné Ásványi Mariann
iskolaigazgató; Bali Zoltánné helyi lakos; 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. Az Öreg Csuka Kft. elképzeléseinek ismertetése a Horgásztó melletti terület
hasznosításával kapcsolatban
2. Döntés a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetésének átvállalásáról
3. Döntés az AQUA Szolgáltató Kft törzstőkéjének megemeléséről
4. Döntés a Szent Márton Általános Iskola alapító okirat módosításával kapcsolatos
hiánypótlási felhívás alapján
5. Egyéb aktuális ügyek
- Védőnői feladat megosztása Püskivel
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Az Öreg Csuka Kft. elképzeléseinek ismertetése a Horgásztó melletti terület
hasznosításával kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: Külön köszöntöm Bali Zoltánnét, aki ismertetni szeretné a
Horgásztó melletti terület hasznosításával kapcsolatos elképzeléseiket. Átadom neki a szót.
Bali Zoltánné: Jó napot kívánok! Kiosztanám a kinyomtatott fejlesztési céljainkat és szóban
is ismertetném őket. A térképen berajzoltam az elképzeléseinket, mely még eléggé
kezdetleges. Külön vettem a saját célú fejlesztést és azt, ami a közösségünkért lenne. Ez alatt
az óvodásokat, iskolásokat értem. A tó melletti zöld területen tujákat szeretnénk ültetni és
fásítani szeretnénk. Szép bejárat, nagyobb méretű sziklakert, sátorozó hely kialakítására
gondoltunk, illetve padokat szeretnénk kihelyezni.
Hagyományőrző szándékkal szeretnénk fejlesztéseket kezdeményezni. Az iskolásoknak –
amennyiben az iskola részéről is támogatnák – megrendeznénk a „Kihívás Napját”.
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Kialakítanánk egy lekerített, betonozott kis foci-, kosárlabdapályát, melynek alapja a
disznóátvevőnél lévő betonos rész lenne. Továbbá a zöld területből elvéve kialakítanánk egy
homokos strandröplabda pályát. Ezt bármikor használhatnák a gyerekek. A domb lejtős
oldalában lehetőség lenne szánkózásra.
Az óvodások részére gyermekhét bevezetését tervezzük. Már meglévő programjaink a
kisvasutazás, a megvendégelés és a bábozás, melyhez már varrattunk paravánt. Tervezett
programjaink: ingyenes légvár, játékos tornaprogramok csoportos díjazással, családi nap
tóparti főzéssel. A bábozáshoz és egyéb gyerekprogramokhoz állandó színpad építtetését
tervezzük.
Saját célú fejlesztésünk elsődlegesen átrendezésből állna. Zöld környezetbe szeretnénk
helyezni a meglévő egységeket. Nagyobb teraszt, szebb főbejáratot szeretnénk, fejlesztenénk
a konyhai épületet.
Mindez hosszú távú fejlesztést igényel, számunkra nem 1-2 év alatt megvalósítható.
Szeretnénk kérni az Önök támogatását ahhoz, hogy ezt a kis családi vállalkozást minél jobban
fejleszthessük, mind a mi saját érdekeinkért, mind a közösségünkért, és gyermekeinkért.
Kovátsits Attila: Milyen időintervallumra gondoltatok a bérletnél?
Bali Zoltánné: Hosszútávra gondoltunk. A szerződéskötésnél, a bérlemény lejárta után
szeretnénk azt tudni, hogy egyszer a miénk lesz. Úgy tudunk fejleszteni, beruházni. Nekünk,
mind magánembereknek fontos tudnunk, hogy mi az, amiért dolgozunk. Nyilván egyenlőre
mi is csak bérelni szeretnénk, de ha eladásra kerülne, azt szeretnénk, hogy a miénk lehessen.
Szeretnénk, ha elővásárlási jogunk lenne rá.
Mák Ferenc: Én csak gratulálni tudok ahhoz, hogy ilyen fejlesztésekben töritek a fejeteket.
Az eladással kapcsolatban mindenképp ki kell kötni, hogy nem lehet építési telket csinálni a
területből. Nem tudom, mikor jár le a tóbérlet. Szerintem össze kell kötni a tó és a szóban
forgó terület bérletét. Az eladás külön tárgyalás témája lesz.
dr. Kránitz Péter: 2017. december 31-én jár le a tó bérlete. Kérlek, tegyél javaslatot a szóban
forgó terület bérletének összegére. Annyit kell tudni, hogy jelenleg nettó 480 000.- Ft/év
bérleti díj fejében használja az Öreg Csuka Kft. a tavat. Ha kibővítjük a szerződést azzal a
területtel, akkor a bérleti díj összege is emelkedni fog.
Bali Zoltánné: Nem tudom, ti mennyire gondoltatok. Mi is megbeszéljük otthon.
Majthényi Tamás polgármester: Ha egyenlőre nincs több kérdés, akkor köszönjük a
tájékoztatót.
Bali Zoltánné elköszönve elhagyta a termet.
2. Döntés a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetésének átvállalásáról
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. 2013. január elsejétől jelentős
változások lesznek, lehetnek. Kérdezem jegyző urat és az igazgatónőt, hogy van
hozzáfűznivalójuk, kiegészítenivalójuk?
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Nagyné Ásványi Mariann: Nekem nincs. Csak az új köznevelési törvényből van pontos
idézésem. Sajnos semmi információm nincs erre vonatkozóan.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, előterjesztem a határozati
javaslatot. Ezt majd még egyszer meg kell erősítenünk október 31-ig. Ki az, aki elfogadja?
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2012. (IX. 20.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére a saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 2013.
január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetését vállalja
3. Döntés az AQUA Szolgáltató Kft törzstőkéjének megemeléséről
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Amennyiben nincs
hozzászólás, ismertetem a határozati javaslatot. Ki az, aki elfogadja?
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2012. (IX. 20.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Aqua Szolgáltató Kft. törzstőkéje 100.000,- Ft névértékű üzletrésszel megemelésre
kerüljön.
Az Önkormányzat lemond azon jogáról, hogy ezt az üzletrészt az Aqua Szolgáltató kft
tagjaként jegyezze, és hozzájárul ahhoz, hogy az üzletrészt Mosonmagyaróvári
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás jegyezze és az üzletrész tulajdonosaként
taggá váljon az Aqua Szolgáltató Kft-ben.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a tőkeemelésnek a cégjegyzékben
bejegyzése érdekében elkészülő valamennyi okirat és nyilatkozat aláírására.
A képviselő testület felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy a
Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulati ülésén a
tőkeemelés és az Aqua Szolgáltató Kft-ben taggá válás érdekében szükséges
határozatok meghozatala mellett szavazzon.
4. Döntés a Szent Márton Általános Iskola alapító okirat módosításával kapcsolatos
hiánypótlási felhívás alapján
Majthényi Tamás polgármester: Az elmúlt ülésen döntöttünk új szakfeladat felvétele miatt
az iskola alapító okirata módosításának kezdeményezéséről. A Magyar Államkincstár
kérelmünk kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a kért szakfeladatot nem jegyzi be, mivel ez
álláspontjuk szerint intézmény átszervezésnek minősül, ilyen döntést pedig csak a törvényben
meghatározott határideig lehet hozni. Ugyanakkor viszont az időközben megváltozott
jogszabályi környezet alapján javaslatot tettek egyéb módosításokra, melyek a következők:
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- Az intézmény nevét javasolják módosítani: „Szent Márton Általános Iskola Halászi” helyett
„Szent Márton Általános Iskola”, vagy „Halászi Szent Márton Általános Iskola” névre.
- Az alapító okirat 13. pontjában „Az intézmény gazdálkodási jogköre” szövegrész helyett
„Az intézmény gazdálkodási besorolása” szövegrész használata javasolt.
- Az alapító okirat 4. bekezdésében a közoktatási törvényre vonatkozó hivatkozást le kell
cserélni az új, köznevelésről szóló törvény hivatkozására.
- Az alaptevékenységet szöveges formában is meg kell jeleníteni.
Nagyné Ásványi Mariann: Nem értem, hogy miért „Szent Márton Általános Iskola Halászi”ként szerepel benne az intézmény. Mi mindenütt Szent Márton Általános Iskolának kezeljük,
a KIR-ben is. Én mindenhol ezt szerepeltetem. A köznevelési törvény mikortól lesz hatályos,
ha már most módosítani kell köznevelésire közoktatási helyett?
dr. Kránitz Péter: Úgy tudom, hogy az alapító okiratok felülvizsgálata folyamatban van
náluk az oktatási intézmények átadása miatt. Szerintem kapóra jött nekik, hogy mi most
kértük a módosítást. Végignézték, hogy milyen hibák vannak benne, majd ezeket a
javaslatokat tették. Júliusba hirdették ki azt a jogszabályt, ami a névváltoztatásról szól.
Majthényi Tamás polgármester: Ki ért egyet az általam felsorolt változtatásokkal?
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2012. (IX. 20.) 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
5. Egyéb aktuális ügyek
- Védőnői feladat megosztása Püskivel
Majthényi Tamás polgármester: Ha jól emlékszem télen volt szó arról, hogy Halászinak
van plusz pontja, melyből adhatnánk át Dunaszigetnek. Erre nem került sor. A vezető védőnő
azt mondta, hogy túlterhelt a védőnői szolgálatunk. Lehetőség lenne arra, hogy Püskivel
megosszuk a plusz pontjainkat.
dr. Kránitz Péter: A püskiek részéről nyilván rendben lesz a dolog. Azt gondolom, hogy
mivel ez Püskinek az érdeke, a működési engedély módosításának költségét, illetve az egyéb
költségeket neki kell felvállalnia.
Majthényi Tamás polgármester: Egyetértünk.
Kovátsits Attila: Arról van szó, hogy a püski védőnő besegítene Halászira?
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dr. Kránitz Péter: Igen. Azért született ez a javaslat, mert a finanszírozási pontokat mi nem
tudjuk felhasználni, Püski pedig fel tudná. Azt mondták, hogy a mi szolgálatunk működése
jelenleg nem törvényes, mivel a védőnőnk túl van terhelve.
Burján Tamás: Ezáltal nem lesz túlterhelve?
Majthényi Tamás polgármester: Azért nem értem, mert annak ellenére, hogy túl van
terhelve Halászin, mégis helyettesít Dunaszigeten.
Kovátsits Attila: Nincs túlterhelve.
Nagyné Ásványi Mariann: Magát a feladatot nem lehet átcsoportosítani? Minden józanságot
nélkülöz az, hogy ő nem egyedül vinné az iskola egészségügyet. Miért nincs egy kézben az
egész? Esetleg vigye el Püski másik részt is.
dr. Kránitz Péter: Ha Püski vinné az egész iskola egészségügyet, akkor Halászi esne el a
finanszírozási bevétel egy részétől. Kevesebb lenne a pont 800-nál.
Nagyné Ásványi Mariann: Ez azt is jelentheti, hogy egy másik védőnő is betagozódik az
orvosi szobába és feladatokat lát el?
dr. Kránitz Péter: Igen.
Nagyné Ásványi Mariann: Mondtam a jegyző úrnak, hogy ez minden józanságot nélkülöz.
De, ha ez így törvényes, legyen. Rengeteg adminisztrációja van ennek a feladatnak, vannak
különféle vizsgálatok, mérések. Nyilván az egészségügyi feladatba mi nem tudunk beleszólni,
de ez nem annyira ésszerű. Azonban, ha így kell, legyen így. Az nem lehet, hogy Zsuzsa –
halászi védőnő – viszi az egész, 288 halászi gyerek ügyeit? És másba segít be a Püski.
Majthényi Tamás polgármester: Az érdekesebb lenne, ha a püski védőnő látná el a terhes
gondozást és az újszülötteket…
Kovátsit Attila: Lássa el az óvodai feladatokat.
Lakatos Ferencné: Bocsánat, hogy közbe szólok. Az óvodát nem lehet elvenni, mert 0-6
éves korig és 6-18 éves korig van megállapítva a finanszírozási rendszer. A 0-6 éves szorosan
a védőnőhöz tartozik. 6-18 éves korig tartozik az iskola egészségügyhöz.
Burján Tamás: Logikusan kell megoldani. Valahogy meg kell osztani.
Lakatos Ferencné: Így akarják, megosztani az alsó és felső tagozatot.
Nagyné Ásványi Mariann: Ez logikusnak tűnik, csak nem ésszerű. Mi vagyunk vele napi
kapcsolatban. Végre megoldódott az a súlyos problémánk, hogy egész délelőttöket
várakozzanak, randalírozzanak a gyerekek a védőnő épületének udvarán. Végre megoldottá
vált, hogy kivihet 5 gyereket az óráról a rendelőjébe. Nem kell hozzá tanári felügyeletet
biztosítanunk, nem kell átkísérni őket a másik épületbe. Nekik is lesznek problémáik. Vannak
átcsúszó mérések. Bizonyos dolgok nem zárulnak le azzal, hogy negyedikes lett a gyerek.
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Majthényi Tamás polgármester: Szerintem ők majd megbeszélik egymás között.
Maradjunk abban, hogy szándékunkban áll együttműködni és kérjük az együttműködés
előkészítését Püskivel. A részleteket még pontosítjuk. Ezzel mindenki egyetért?
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2012. (IX. 20.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a vezető védőnő javaslatának megfelelően a Halászi Szent Márton Általános
Iskola felső tagozatában az iskolaorvos mellett jelentkező védőnői feladatok ellátására
vonatkozólag megállapodást kössön Püski, Lipót, Kisbodak és Dunaremete Községek
Önkormányzataival.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e kérdésében előzetesen
egyeztessen az érintett Önkormányzatokkal, a vezető védőnővel, továbbá a
Népegészségügyi Intézet illetékes szakemberével is.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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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