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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-én 
19.00 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, 
Dr. Mészáros Tibor, Kovátsits Attila, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző, 
Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 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 háromnegyed éves gazdálkodásáról  
 
2. A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása  
 
3. Egyéb aktuális ügyek 
 - Arany János tehetséggondozó programban részt vevők elvi támogatása 
 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 
1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban van 
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2012. (XI. 29.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 

2. A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Mindenki tudja, hogy a koncepció elfogadása törvényi 
előírás. Koncepció van, költségvetési törvény még nincs.  
 
Kovátsits Attila: Vannak előzetes számítások? Hogyan fogunk járni? 
 
dr. Kránitz Péter: Egy hónap múlva megmondjuk. Ha megnézed, hogy mennyi volt tavaly 
az egész önkormányzati szféra finanszírozása és összeadod a jövő évi javaslatot és a 
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pedagógusok bérére tervezett összeget, akkor nagyjából ugyanazt a számot kapod. Hasonló 
lesz, mint tavaly, csak máshogy lesz elosztva. 
 
Gráczol Attila: Hogyan alakul az iskola üzemeltetése? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mivel 3000 fő felett vagyunk, kérhetnénk, hogy a 
működési költségeket állja a kormány. De miért kérjük, ha nincsen hitelünk? Nem vagyunk 
olyan helyzetben, hogy meg tudjuk indokolni. A pedagógus béreket az állam fogja 
finanszírozni, a karbantartó, a takarítónő bérét, a működési költségeket – fűtés, villany, gáz, 
szennyvíz, közüzemi díjak, stb. – mi finanszírozzuk. 
 
Kovátsits Attila: Jól olvasom, erre nem ad semmilyen címzett támogatást az állam?  
 
Majthényi Tamás polgármester: Jól olvastad, de a normatív támogatást még nem ismerjük. 
 
Gráczol Attila: Az iparűzési adó itt marad 100%-osan? 
 
dr. Kránitz Péter: Eddig egy normatíva alapú finanszírozási rendszer volt. Ezentúl 
feladatalapú lesz. Elvileg a kötelező feladatokhoz annyi pénzt fogunk kapni, hogy elég legyen 
az adott feladat ellátására. Viszont az összeg meghatározásánál a döntéshozó figyelembe veszi 
azt, hogy milyen erős a település adóbevétele. A beszámítás, azaz az állami támogatásokat 
csökkentő összeg egy számítás alapján jön ki:a 2011. évi iparűzési adóalapot megnézik és 
annak a 0,5 %-át számítják ki. Esetünkben ez kicsit több, mint 20 millió Ft. Azokat a 
támogatásokat, amiket az első pontokban felsoroltam – közutak, köztemető, közvilágítás, 
zöldterület, Hivatal – össze kell adni és le kell belőle vonni a 20 millió Ft-ot. Ennyivel fogunk 
kevesebbet kapni az államtól. Tehát az iparűzési adóbevételt nem vonja el. Viszont ez ilyen 
formában, ahogyan a törvényjavaslatban szerepel biztosan nem jó. Erre már rájöttek, 
módosítva lesz. Azért nem jó, mert a Körjegyzőségre, Hivatalra vonatkozó támogatást a mi 
esetünkben Halászi igényli le. A másik két település nem kapja ezt a támogatást, viszont 
Halászin keresztül lett kifizetve a Püski intézmény dologi kiadása is. Nem úgy, mint eddig. 
Tehát bele kell férjen ebbe minden. Igazságtalan úgy kalkulálni, hogy azt a különbözetet, amit 
levonnak itt – 20 millió Ft – teljes egészében Halászi nyelje le, a saját adóbevétele terhére. 
Amikor feltettük a kérdést a Minisztériumba, azt a választ kaptuk, hogy ez változni fog. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, ki az, aki 
lefogadja a 2013. évi költségvetési koncepciót? 
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2012. (XI. 29.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat következő évi 
költségvetésének tervezetét – a koncepciónak megfelelően – a jogszabályban 
meghatározott határideig készítse el és terjessze azt a testület elé. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2013. február 15. 
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3. Egyéb aktuális ügyek  
- Arany János tehetséggondozó programban részt vevők elvi támogatása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az igazgatónő két fő nyolcadik osztályos tanuló – Sárosi 
Krisztina, Szitás Márk  – elvi támogatását javasolja. Jó pár éve az az állásfoglalásunk, hogy az 
anyagi támogatásra ott van a Bursa, elviekben támogatunk mindenkit, aki kéri. Amennyiben 
nincs kérdés, javaslom a támogatást.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2012. (XI. 29.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételre. 
Támogatja, hogy Sárosi Krisztina nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Szelle 
Margit) Halászi település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
 
Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre 
a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 
 
87/2012. (XI. 29.) határozat 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételre. 
Támogatja, hogy Szitás Márk nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Viola Eszter) 
Halászi település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában. 
 
Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 
számára. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre 
a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 
 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.15 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester körjegyző 
 


