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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 13-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, Mák Ferenc (a 
4. napirendi ponttól van jelen), Dr. Mészáros Tibor, Kovátsits Attila, Stark Ernő képviselők; 
Pakucs György, Szombath Tibor kérelmezők; 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. A településrendezési terv módosításának jóváhagyása  
 
2. Szombath Tibor területrendezésre vonatkozó kérelmének ismételt megtárgyalása  
 
3. Pakucs György kérelme a 0126/14. hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban  
 
4. A Szigvíz Kft. javaslata a viziközmű vagyon visszaáramlásával kapcsolatban  
 
5. Tájékoztató a napelemes beruházás (KEOP pályázat) várható költségvetéséről  
 
6. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
 
7. Egyéb aktuális ügyek 

- Közterületek elnevezése 
- Szent Márton szobor ügye 
- Év végi jutalmazások 
- Műfüves sportpálya pályázata 

 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. A településrendezési terv módosításának jóváhagyása 
 
Majthényi Tamás polgármester: A képviselők számára már ismert, többször tárgyaltuk. A 
végső szakaszához érünk, búcsúvasárnap telt le a véleményezés-kifüggesztés 30 napja. A 
testület most már véglegesen jóváhagyhatja a rendezési terv módosítását. Állítólag a 
jóváhagyás után ki kell várni még 30 napot. Ezzel kapcsolatban lenne valakinek kérdése? 
 
Gráczol Attila: A lakosság részéről volt hozzászólás? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Nem volt. 
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Burján Tamás: Hol lehetett megtekinteni? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Itt a hivatalban is, vagy fent van az Önkormányzat és a 
Körjegyzőség honlapján. Amennyiben nincs több kérdés, előterjeszteném szavazásra. Ki az, 
aki támogatja, illetve jóváhagyja a rendezési terv módosítását az általunk elkészített 
formában? Ki szavaz igennel? 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
építési szabályzatról szóló 10/2001. (VII. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 16/2012. (XI. 14.) önkormányzati 
rendeletét 6 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta. 

 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2012. (XI. 13.) határozat 
 

Halászi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hatályos  
Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:  
  
A módosítás e határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási terv I. 
(1. fedvény) című, TSZ-J1/1M jelű, Rp.I.170-8 munkaszámú terven, 
valamint 2. mellékletét képező Területfelhasználási terv I. (Arak) (2. 
fedvény) című, TSZ-J1/2M jelű, Rp.I.170-8 munkaszámú terven a  
módosítással  érintett  területek  határa  jellel  körülhatárolt  területekre  
terjed  ki  az  e határozat 3. mellékletét képező, Településszerkezeti Terv 
módosulása című leírásban foglaltak szerint. 

 
 

2. Szombath Tibor területrendezésre vonatkozó kérelmének ismételt megtárgyalása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Tibor korábbi kérelmekor úgy döntöttünk, hogy végig 
csináljuk ezt a nyarat. Addig nem foglalkozunk a strand üzemeltetésének kérdésével. Lassan 
kezdődik a jövő évi üzemeltetés és Tibor kérte, hogy tegyük tisztában a dolgot, amennyiben 
lehetséges. Emlékeztetőül arról van szó, hogy Tibor meg szeretné szerezni a tulajdonában álló 
Party Csárda alatti 870 m2 önkormányzati területet. Nem megvásárolni szeretné, hanem barter 
üzletre gondolt. Ennek értelmében ő üzemeltetné a strandot teljes egészében 5 évig, így 
nekünk nem kerülne semmibe. 5 év után a tulajdonába kerülne a szóban forgó terület. 
Kigyűjtöttük, hogy az Önkormányzatnak mennyibe kerül a strand fenntartása. Az utóbbi 5 
évet nézve, 3.465.000.- Ft-ot fordítottunk rá. 
 
Szombath Tibor: Az említett költség az Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre. Ez 
nem tartalmazza a mi költségeinket. Gondolok itt a szemétszállításra, a karbantartási 
munkálatokra, az öntözésre. Ezek mind a működtetéshez szükségesek. A polgármester úr által 
említett költségek az úszómester, a járulékok, a gyógyszer költségei. Úgy gondolom, hogy ez 
a kiadás az elkövetkező 5 évben sem lesz kevesebb. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A 3,5 millió Ft tartalmazza az úszómester, a tisztítószerek, 
az EÜ csomag, a gyógyszer, a fűnyírás, a benzin költségeit, az igazgatási szolgáltatási díjakat 
és a WC vízdíját. Ha mi tartanánk fenn a strandot, nem Tibor üzemeltetné, akkor az említett 
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költségeinken felül a büdzsénket terhelné még a fűnyírás, az öntözés, a szemétszállítás. 
Szerintem 500.000-1.000.000.- Ft-tal nőne a kiadásunk. 
 
Gráczol Attila: Az adásvételi szerződésben az szerepelne, hogy 5 év múlva száll Tiborra a 
tulajdoni jog 100 %-ban? 
 
dr. Kránitz Péter: Megbeszéljük Dr. Petrekovits Béla ügyvéd úrral, hogyan lehet kidolgozni 
ezt a jogi konstrukciót. A szerződés értelmében Tibor üzemeltetné a strandot teljes egészében 
és nem nyújthat be számlát az Önkormányzatnak. 
 
Gráczol Attila: Ő lenne a felelős. És ha tulajdonosváltás történne az 5 év alatt? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Jó kérdés. 
 
dr. Kránitz Péter: Ezt majd az ügyvéd megmondja. 
 
Burján Tamás: Most csak az elkövetkező 5 évről beszélünk. De visszamenőleg te hány éve 
csinálod? 
 
Szombath Tibor: 22 éve. 
 
Burján Tamás: Gondolom költségeid az alatt is voltak. Meg még lesz is. Ezt rendbe kell 
tenni. 
 
Gráczol Attila: És, ha megígérjük, hogy 5 év múlva az övé lesz, de minden évben 
visszatérünk rá? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ezt, hogyan írjuk bele a szerződésbe? 
 
dr. Kránitz Péter: Az Önkormányzat nem köthet ajándékozási szerződést. Ha mindig 
visszatérünk rá 5 éven át és utána kötünk egy ajándékozási szerződést, az törvényes. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Már hosszú ideje húzódik ez a kérdés, tegyünk már pontot a végére. 
 
Gráczol Attila: Most sem lesz vége, csak 5 év múlva. 
 
Majthényi Tamás polgármester: De legalább lesz egy okirat Tibor kezében, amivel tud 
tervezni. Tudja, hogy 5 év múlva övé lesz az ingatlan. Mondjuk, másé úgysem lehet. 
 
dr. Kránitz Péter: Szolgáltatás-ellenszolgáltatásnak valamilyen szinten egyensúlyban kell 
lennie. Azt mondom, hogy egy olyan földterületért, ami építési telek, de effektíve áll már rajta 
egy ház, tehát korlátozottan forgalomképes, a 3,5 millió Ft reális. Egy üres építési telekért 5 
millió Ft-ot kérünk. Ebben a szituációban más a forgalmi érték. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki támogatja Tibor kérelmét? 
 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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73/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat Szombath Tibor Lajossal megállapodást kössön a Halászi szabad 
strand 5 évre szóló üzemeltetéséről. A strand üzemeltetésének költségeit ezen időszak 
alatt teljes egészében a vállalkozó köteles állni. Ellenszolgáltatásként az önkormányzat 
nevezett tulajdonába adja a Halászi, belterületi 1053/8. helyrajzi számú ingatlant, 
melyen a Szombath Tibor Lajos tulajdonában lévő, 1053/8/A. helyrajzi számú 
felépítmény (Party Csárda) áll. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti megállapodás tervezetét 
ügyvéd bevonásával készítse el. A Képviselő-testület az elkészült megállapodás-
tervezetről ismételten döntést hoz. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

Szombath Tibor elköszönve elhagyta a termet. 
 
 

3. Pakucs György kérelme a 0126/14. hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. Átadom a szót Pakucs 
Györgynek. 
 
Pakucs György: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívást kaptam az ülésre. 
Továbbá azt is köszönöm, hogy ilyen gyorsan napirendre került a kérelmem. Talán ismertek 
annyira, hogy Halászin van az építőipari telephelyem. Székhelyemet is ide tettem, azért, ha 
már itt dolgozunk, mozgunk, akkor valamilyen szintem tudjam támogatni Halászit is. Nem 
kertelek, mindenki tudja, hogy öcsém üzemeltet egy kis lovardát ezen a területen. Jelen 
pillanatban az épületben kialakított kis lakások fennmaradási engedély alapján vannak. A 
valamikori szolgálati lakásokra kértük meg 5 éve az Építési Osztálytól ezt az engedélyt. 
Ezekben a lakásokban embereket szállásoltat hosszabb-rövidebb időre. Akár hányszor 
bejövök a Hivatalba az Önkormányzat dolgozói utalgatnak rá, hogy idegenforgalmi adót 
kellene fizetni utánuk. Én lennék a legboldogabb ember, ha tudnék fizetni. Az a probléma, 
hogy nem tisztázott a jogi háttér. Öcsém a Kft. nevére számlákat állít ki. Ennek az iparűzési 
adója jelenik meg Halászin. Szeretném ezt a dolgot valamilyen formában rendbe tenni. Ennek 
az egyik módja az, hogy szándékozom átépíteni ezt az épületet. Testvéreimmel egy motelre 
gondoltunk, mely ráépülne a kialakított lovardára, illetve a mellette lévő sport repülőtérre. 
Ennek jelen pillanatban az az akadálya, hogy a rendezési tervben szereplő ipari terület övezeti 
besorolás nem egyértelmű. Ez egy egyéb ipari besorolás. Az Építési Osztályon Márkusné azt 
mondta, hogy elvileg lehetséges a motel kialakítása, de kérelmezzem a Képviselő-testülettől, 
a polgármester úrtól, hogy nyilatkozzon arról, hogy beletartozik egy ilyen jellegű szolgáltató 
épület az elképzelésbe, vagy sem. A terveimet csatoltam a kérelmemhez. Nem bővíteném az 
épület alapterületét, hanem a tetejére kerülne egy acélvázas építmény. Jelenleg is rendben 
tartjuk az épület környékét, füvet nyírunk, kavicsoztuk az utat. Rengeteg halászi sétál ki 
felénk. Szeretettel várjuk, fogadjuk őket. Nem tudom azt mondani, hogy én meg is tudom ezt 
építeni, hisz sok egyéb más függvénye van. Ez lenne az első lépés. Ezt kérem tőletek, ha van 
ellenvetés, meghallgatom. Megszívlelek minden tanácsot Halászi részéről. Nem szeretnék 
olyat csinálni, ami nem szimpatikus a falun belül. Ennyire nem ragaszkodom hozzá. 
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Majthényi Tamás polgármester: Tehát kell tőlünk egy támogatói nyilatkozat arról, hogy a 
településfejlesztési elképzeléseinkbe beleillik-e ez a cél. Mennyi lenne a szobaszám? 
 
Pakucs György: 20 darab 20 m2-es szoba + 3 m2-es fürdőszoba lenne. Állami pályázatot 
szeretnénk igényelni falusi turizmusra. Van lovaglás, van repülés. Bízok benne, hogy kapok 
rá támogatást. Akkor létre tudnék hozni ott egy szép helyet. Emellett van egy olyan terv, hogy 
2014-ig bezárólag rendezni kell a csatornákat a belvíz miatt. Beletartozik ebbe ez a terület is. 
Elvileg 2014-ig egy vízfelület lesz ott kialakítva, mely alkalmas lenne horgászásra. 
Harmadikként hozzájárulna ahhoz, hogy idejöjjenek a turisták. 
Megkeresett engem Mosonmagyaróvár vezetése azzal, hogy csináljunk egy komoly 
együttműködést a Futura és a Lovarda között. Ezáltal a Futurába látogatók kapnának még egy 
programot. Csatlakozó programokat kell még csinálni a Futurához. Ezt lehetne meglovagolni 
Halászin, egy-két busznyi ember átjöhetne onnan napi szinten. Így tudnánk fejleszteni 
Halászit. Turisztikailag nagyon frekventált helyen van. 
Azt gondolom, ha van miért kijönni Halásziba, akkor ki fognak jönni az emberek. Azért van 
jó helyen a terület, mert aránylag kiesik azáltal, hogy a falu határában van, de ugyanakkor túl 
messze sincs. Ki is lehet biciklizni. Ha rendezvény van, nem zavarja közvetlenül a falu 
lakosságát. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Köszönjük. Ki támogatja az elképzelést? 
 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pakucs György egyéni 
vállalkozó kérésére nyilatkozik arról, hogy a hatályos helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv alapján nem látja akadályát annak, hogy nevezett a Halászi, 
külterületi 0126/14. helyrajzi számú ingatlanon motel építésére az illetékes hatóságtól 
engedélyt kapjon.   
 

Pakucs György elköszönve elhagyta a termet, megérkezett Mák Ferenc képviselő. 
 
 

4. A Szigvíz Kft. javaslata a viziközmű vagyon visszaáramlásával kapcsolatban 
 
Majthényi Tamás polgármester: Üdvözlöm Mák Ferenc képviselő urat. Megállapítom, 
hogy az ülés továbbra is határozatképes, mivel teljes létszámmal jelen vagyunk.  
Született egy megállapodás a tulajdonosok, a 11 település részéről, hogy a bevitt vagyont 
osztatlan közösként vigyük be az Aqua Kft-be. Tehát ne legyen településenként nevesítve, 
hátha akkor majd nagyobb súlyt nyomunk az Aqua Kft-n belül. Lehet, hogy ennek nem lesz 
jelentősége. Én nem látok benne rációt. Mosonmagyaróvár egymagában tud dönteni az Aqua-
ról, mert akkora a szavazati aránya. Ismertetem a határozati javaslatot. Ki ért vele egyet? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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75/2012. (XI. 13.) határozat 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 01. napján 
történő víziközmű vagyon önkormányzatra való visszaáramlása kapcsán úgy döntött, a 
„Szigetközi Vízszolgáltató” Nonprofit KFT-ben tag önkormányzatok osztatlan közös 
tulajdonába kerüljön a visszaáramló víziközmű vagyon. Az osztatlan 
tulajdonközösségen belüli tulajdoni arányokról a testület később dönt.  

 
5. Tájékoztató a napelemes beruházás (KEOP pályázat) várható költségvetéséről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Eleinte szeptemberre 
tervezték a pályázat kiírását. A beruházás teljes költsége 45.702.150.- Ft lenne, melyből 15 % 
önerőt kellene bevállalnunk. Azért van szükség a határozatra, mert a kiírás után a keret 
kimerülésig valószínű, hogy mindenki nyerni fog. Előtte pedig előzetes közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatni. Éves szinten 3 millió Ft megtakarítás fog jelentkezni. Az Óvoda, a régi Iskola, 
az új Iskola, az Önkormányzat, az Egészségház épületeit érintené. 
 
Dr. Mészáros Tibor: A régi Iskolával mi a tervünk? Érdemes beleinvesztálni? 
 
Majthényi Tamás polgármester: 5 évig nem lehet vele semmit sem csinálni. Szerintem 
érdemes vele hosszú távon tervezni. 
 
Kovátsits Attila: Ki van használva az épület. Az iskolából is megyünk át. Emelkedett az 
tornaórák száma, viszont csak egy tornaterem van. Az emeleten van berendezve a pingpong 
szoba. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. Ki az, aki elfogadja? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a KEOP-2012-4.10.0/A 
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
pályázati konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani az alábbiak szerint: 
 
1.   A projekt megnevezése: Halászi Önkormányzat intézményeinek fejlesztése 
fotovoltaikus rendszerrel 
 
2.   A pályázat megvalósítási helyszíneinek címe és helyrajzi száma az alábbi:  
- Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27. – 471. 
hrsz.) 
- Halászi Óvoda és Bölcsőde (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 89. – 450. hrsz.) 
- Egészségház (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 113. – 247. hrsz.) 
- Régi iskola épülete (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 51. - 432. hrsz.) 
- Halászi Község Önkormányzatának székhelye (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38. 
– 726/1. hrsz.) 
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3.   A tervezett beruházás költségvetését az alábbi táblázat foglalja össze (a táblázat az 
összegeket forintban, bruttó értékben tartalmazza): 
 

Teljes költség: 45.702.150,- 
Elszámolható költség: 45.702.150,- 
Igényelt támogatás összege: 38.846.827,- 

 
Saját erő összege: 6.855.323,- 

 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a saját erő összegére az önkormányzat 
saját forrásból tud fedezetet biztosítani. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 
saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésében elkülöníti. 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházással 
kapcsolatos feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához, továbbá a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően 
 

6. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Amennyiben nincs 
hozzáfűznivaló, ki az, aki elfogadja? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2012. (XI. 13.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a kistérségi társulást 
tájékoztassa.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 

7. Egyéb aktuális ügyek  
 
- Közterületek elnevezése 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amint az a kiosztott megosztási vázrajzon látható az 
Aranyosi és Úgói utcák meghosszabbítását kellene jóváhagynunk. 
 



 8 

dr. Kránitz Péter: Továbbá az 1128 hrsz.-ú út neve nem lett bejegyezve a Földhivatalba. 
Erről is dönteni kell. Az Úgói utcáról nem kell külön döntés, mivel az a meglévővel egy 
helyrajzi számon van. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Pipacs utca nevet adtuk neki annak idején. Ki ért egyet az 
utcanevekkel? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2012. (XI. 13.) határozat 
 
1. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi, belterületi 1140. 
helyrajzi számú ingatlan megosztásából kialakuló 1149. hrsz.-ú, önkormányzati közút 
megjelölésű 2008 m2 alapterületű közterületet „Aranyosi” utcának nevezi el, 
tekintettel arra, hogy természetben az a már meglévő (1129. hrsz.-ú) utca folytatása 
lesz.  
 
2. A Képviselő-testület a 1128. hrsz.-ú út megjelölésű, 1570 m2 alapterületű 
közterületet „Pipacs” utcának nevezi el.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatról a terület tulajdonosát 
tájékoztassa és a közterületek elnevezésének ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.   

 
- Szent Márton szobor ügye 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az 56-os emlékmű alkotója Fittler Ottó szeretne pályázni a 
Nemzeti Kulturális Alap Köztéri Alkotások című pályázatára. 70 %-os a támogatási arány. 
Ottó elképzelése szerint Szent Márton szobrot lehetne elkészíteni, mely közel 4 millió Ft 
lenne. Azt kérem, amennyiben kell hozzá testületi határozat, támogassuk. 
 
Gráczol Attila: Én más helyet javasolnék a Viczina lapos helyett. A parkba tudnám 
elképzelni az emlékművet.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Először adjuk be a pályázatot. Ha nyerünk, akkor kérünk 
helyszínmódosítást. Támogatjuk? 
 
Kovátsits Attila: Mennyi az önrész? 
 
Majthényi Tamás polgármester: 1.2 millió Ft. 
 
Mák Ferenc: Adjuk be. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Miért ne? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Elvileg az önrész is rendelkezésünkre áll. Riza néni – nh. 
Tonomár Károlyné – házában talált készpénzről lemondtak az örökösök az Önkormányzat 
javára. A bécsi hozzátartozótól nem érkezett még vissza a lemondó nyilatkozat. Ha jól 
emlékszem 1.6 millió Ft-ról van szó. Megígértem az örökösöknek, hogy berakjuk a Halásziért 
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Alapítványba és köztéri emlékműveket készítünk belőle. Feltüntetjük egy táblán, hogy készült 
Riza néni vagyonából, támogatásával.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2012. (XI. 13.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
polgármester a Nemzeti Kulturális Alap képzőművészeti tárgyú pályázati kiírására 
pályázatot nyújtson be Szent Márton szobor elkészítése érdekében, azzal, hogy az 
Önkormányzat által vállalandó önrész összege 1.223.189,- Ft.  

 
- Év végi jutalmazások 
 
Majthényi Tamás polgármester:  
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségénél dolgozó köztisztviselők jutalmazására 
kerüljön sor. A Képviselő-testület ehhez a Körjegyzőség részére 999.066,- Ft összegű 
jutalomkeretet biztosít az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal hogy az 
Önkormányzattal munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozói részére a polgármester jutalmat állapítson meg. Ehhez a Képviselő-testület az 
általános tartalék terhére 571.500.- összegű jutalomkeretet biztosít. 
 

A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert kiváló munkája elismeréseként bruttó 200.000,- Ft összegű jutalomban 
részesíti. A Képviselő-testület a jutalom forrását, azaz 254.000,- Ft-ot az általános 
tartalék terhére biztosítja és felhatalmazza az alpolgármester a jutalmazásról szóló 
dokumentumok aláírására. 

 
 
 
 
 
 
- Műfüves sportpálya pályázata 
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Majthényi Tamás polgármester: Van egy pályázati lehetőség az MLSZ kiírásában, melyet 
most ismertetek. Az önrész 8.932.920,- Ft lenne, ami nem kis pénz, de javaslom, hogy adjuk 
be ezt pályázatot, mivel így egy értékes pályánk lehet és a helyi sportot is támogathatjuk.   
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2012. (XI. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjára. 
 
A pályázat célja a Halászi, belterületi 1049/2. helyrajzi számú, sporttelep megjelölésű 
2 ha 470 m2 alapterületű ingatlanon kisméretű műfüves pálya (20x40 m) építése. 
 
A pályázat önrészét, azaz bruttó 8.932.920,- Ft-ot a Képviselő-testület a 2013. évi 
költségvetése terhére saját forrásból biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester körjegyző 
 


