Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-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, Mák Ferenc, Dr. Mészáros
Tibor, Kovátsits Attila, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter körjegyző, Bali Zoltánné
helyi lakos, 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. Döntések a közös önkormányzati hivatal létrehozásával és a körjegyzőség
megszüntetésével kapcsolatban
2. Döntés a 2013. évi hulladékszállítási díjakról
3. Az iskola fenntartására vonatkozó társulás megszüntetése az iskola állami
fenntartásba vétele miatt, valamint tájékoztatás az intézményfenntartóval kötött
megállapodásról
4. A háziorvos, fogorvos és a települési önkormányzat között létrejött feladat-ellátási
szerződések, jogszabályi változásoknak megfelelő módosítása
5. Egyéb aktuális ügyek
- Bali Zoltánné kérelme
- Döntés a napelemes KEOP pályázat költségvetésének módosításáról
- Az AQUA Szolgáltató Kft-nél 2013. január 01. napján bekövetkező
vagyonátháramlással kapcsolatos feladatok
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Döntések a közös önkormányzati hivatal létrehozásával és a körjegyzőség
megszüntetésével kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: Egy módosító indítvány alapján megváltoztatták a hivatalok
finanszírozását. Így lényegesen kevesebb lesz a pénz, mint ahogy az eredeti előterjesztésben
szerepelt. Még pontosan nem számoltunk annak utána, hogy az állam mennyit fog adni
hozzájárulásként a hivatal fenntartásához. Nagyjából kikalkulálva úgy látom, hogy a személyi
kiadásokra elég lesz, illetve ezen felül 1-2 millió Ft dologi kiadásra is jutni fog. Arra viszont
nem lesz elég, hogy mind a három hivatal teljes kiadását – fűtés, világítás, villany – tudjuk
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belőle fedezni. Eddig 73 millió Ft-ról volt szó, ez most 45 millió Ft körüli összeg. Elég
drasztikus módosítás a mi szempontunkból. Állítólag január 1-ig tudjuk meg, hogy milyen
jogcímen, milyen támogatást kapunk. A megállapodás tervezetet el lehet fogadni a jelen
formájában. A körjegyzőség költségvetésének tervezésekor még mindig lesz lehetőség
módosítani rajta. Elő kell készítenünk technikailag a régi hivatal megszüntetését és az új
hivatal felállítását. Igaz, erre van 60 nap január 1-t követően, de mivel annyi dolgunk lesz
jövőre, nem akarok vele akkor foglalkozni. Most is meg lehet csinálni. Ezért belevághatnánk
az idén, ha a testület támogat ebben. A másik két önkormányzat is kell hozzá természetesen.
Kovátsits Attila: Van más forrás is a kiadások fedezésére?
dr. Kránitz Péter: Minden önkormányzat a saját büdzséje terhére tehet hozzá az állami
finanszírozáshoz. Tehát például a közvilágításra kapunk egy megállapított összeget. Hogy
ténylegesen mennyibe kerül, az már más kérdés.
Kovátsits Attila: Lehet, hogy marad valamelyik jogcímen összeg és átcsoportosítjuk?
dr. Kránitz Péter: Igen.
Mák Ferenc: Ezek lakosságarányosan lesznek leosztva?
dr. Kránitz Péter: Nem. Egy nagyon bonyolult képlet alapján van kiszámítva. Figyelembe
veszi a lakosságot is. A mi esetünkben kb. 5400 fő. Ez kedvező, hiszen így mi az 5000-10000
fő közötti kategória alsó felébe esünk bele. A szombati Magyar Közlönyben jelent meg egy
jogszabály, ami módosította az új önkormányzati törvényt. Az van benne, hogy minden
feladatalapú támogatásról el kell számolnunk. Azt jelenti, hogy a hivatal fenntartására kapott
összegről év végén el kell számolnunk, arról, hogy mire használtuk fel.
Mák Ferenc: Nekem az a félelmem, hogy a mi adóbevételünkből kell pótolni a másik falu
fűtését.
dr. Kránitz Péter: Az, hogy hogyan osztjuk meg a költségeket egymás között megállapodás
kérdése.
Kovátsits Attila: Mi szól amellett, hogy továbbra is fenntartsuk a közös önkormányzatot?
dr. Kránitz Péter: Igazából nem gondoltam bele, hogy mi lenne, ha feloszlanánk. Ha most
eldöntjük, hogy együtt maradunk, akkor a következő választási ciklusig együtt kell
maradnunk. Lehet, hogy effektíve nem sok haszon van benne.
Kovátsits Attila: Akkor miért csináljuk?
Majthényi Tamás polgármester: Eddig azért csináltuk, mert plusz pénzt jelentett. Ha most
nem jelent kevesebbet, akkor miért ne folytatnák így? Ha nem szenvedünk anyagi hátrányt.
Kovátsits Attila: Mert többet dolgoztok. A jegyző úrnak nem mindegy, hogy három, vagy
egy falut lát el.
Majthényi Tamás polgármester: Ebből a szempontból nem gazdaságosabb, mert akkor a
jegyző bére csak a mi büdzsénket terhelné és fel kellene venni plusz egy jegyzőt.
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dr. Kránitz Péter: Az állam szempontjából biztos gazdaságosabban fenntartható a három
település együtt. Halászi szempontjából nem biztos. De hátrány biztos nem származik belőle.
Csak legfeljebb előny nem.
Majthényi Tamás polgármester: Ki ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal?
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
89/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a HalásziMáriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségét (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
Törzsszáma: 763194), mint költségvetési szervet 2012. december 31. napjával
megszünteti, azzal, hogy annak jogutódja a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal
lesz.
A megszüntető okiratot a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
90/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal
megalakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal” elnevezéssel, 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.
székhellyel, Máriakálnok és Püski településekkel közös önkormányzati hivatal
létrehozását határozza el 2013. január 1. napi hatállyal.
A hivatal jogelődje Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége (9228
Halászi, Kossuth Lajos utca 38.).

3

Az alapító okiratot a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben
foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. Döntés a 2013. évi hulladékszállítási díjakról
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Annyit tudunk
variálni rajta, ha üzemel a hulladékudvar és nem lesz kihasználva a keret, hogy
háztartásonként bizonyos köbmétert beviszünk díjmentesen, ennek az összegnek a fejébe. De
ez csak akkor fog kiderülni. Javaslom, hogy legyen 4,2575.- Ft/liter és válasszuk a
lomtalanítást. Ki ért egyet ezzel?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú)
szavazattal a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 11/2002. (IX. 15.) rendelet módosításáról szóló 17/2012.
(XII. 20.) önkormányzati rendeletét megalkotta.
3. Az iskola fenntartására vonatkozó társulás megszüntetése az iskola állami
fenntartásba vétele miatt, valamint tájékoztatás az intézményfenntartóval kötött
megállapodásról
Majthényi Tamás polgármester: A megállapodás olvasható az előterjesztésben.
Mák Ferenc: Az elszámolás rendben van Püskivel?
dr. Kránitz Péter: Igen, rendben van.
Majthényi Tamás polgármester: Az óvodára visszafizetünk nekik.
dr. Kránitz Péter: Minden hónapba fizet Püski és negyedévente van egy elszámolás. Az
óvodára visszafizetünk körülbelül 130.000.- Ft-ot, mert több pénzt adtak át. Több gyermek
lett, mint amennyire számítottunk.
Majthényi Tamás polgármester: Ki ért egyet a Társulás megszüntetésével?
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2012. (XII. 17.) határozat
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Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy az
intézmény fenntartója magasabb szintű jogszabályok rendelkezése értelmében 2013.
január 1. napjától az állami intézményfenntartó központ lesz - a Szent Márton
Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27.) Püski településsel közös
fenntartására irányuló megállapodást hatályon kívül helyezi és az intézményfenntartó,
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulást 2012. december 31. napjával
megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megszüntető okirat aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
polgármester a vonatkozó jogszabályok alapján a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) megkötötte.
4. A háziorvos, fogorvos és a települési önkormányzat között létrejött feladat-ellátási
szerződések, jogszabályi változásoknak megfelelő módosítása
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása miatt találták ki a hat hónap
felmondási időt.
Dr. Mészáros Tibor: Úgy olvasom, hogy biztosítani kell a központi ügyeletet.
dr. Kránitz Péter: Csak az ügyelethez jutást.
Dr. Mészáros Tibor: A központi ügyeletet megye szinten biztosítják, Mosonmagyaróvár
csak önként vállalta.
dr. Kránitz Péter: Így van. A mindenkori szolgáltatónak biztosítani kell annak a lehetőségét,
hogy a beteg felszállhasson itt a buszra és el tudjon menni Győrbe. Valamikor az
Önkormányzaté, valamikor a vállalkozó orvosé a működési engedély. Ez továbbra sem
kötelező feladat.
Dr. Mészáros Tibor: A fogorvosi ügyeleti ellátás továbbra sem megoldott. Hiába szerepel a
törvényben, hogy Győrnek kell ellátni a beteget, nem látják el, mondván hogy van
Mosonmagyaróváron is ügyelet. Óvár szintén nem látja el a törvényre hivatkozva. Ráadásul
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minden héten máshol van az ügyelet. Ezen valahogy változtatni kellene. Ha kell, beállok az
óvári ügyeletbe.
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki elfogadja a háziorvos, fogorvos és a települési
önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződések, jogszabályi változásoknak
megfelelő módosítását?
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
95/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dr.
Kóta és Társa Orvosi Betéti Társasággal a háziorvosi feladatok ellátására megkötött
megállapodás az előterjesztésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
96/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Pulpadent Betéti Társasággal a fogorvosi feladatok ellátására megkötött megállapodás
az előterjesztésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.
5. Egyéb aktuális ügyek
Majthényi Tamás polgármester: Felhívtam Korcz Antalné, Rózsi néni hozzátartozóit halála
másnapján. Ha nem vennék sértésnek a község saját halottjának tekintené Rózsi nénit,
átvállaljuk a temetés közvetlen költségeit. 200.000.- Ft körüli összegről van szó. Hozzájárul a
testület?
Mák Ferenc: Mindenképpen. Nagyon sokat tett a községért. A könyvei fennmaradnak.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012.
december 4-én elhunyt Korcz Antalnét – tekintettel Halászi település történetének
kutatása, publikálása és a hagyományőrzés területén szerzett elévülhetetlen érdemeire
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- az önkormányzat saját halottjának tekinti és az eltemettetésének számlával igazolt
költségeit, azaz mindösszesen bruttó 198.653,- Ft-ot – költségvetésének általános
tartaléka terhére - az eltemettetésre kötelezett hozzátartozótól átvállalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatról a hozzátartozókat
értesítse a benyújtott számlák alapján a fenti összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: azonnal.
Egyéb aktuális ügyek
- Bali Zoltánné kérelme
Majthényi Tamás polgármester: Külön üdvözlöm körünkben Bali Zoltánnét.
Bali Zoltánné: Jó estét.
Majthényi Tamás polgármester: Korábban már szó volt arról, hogy használni szeretnék a
Tó melletti területet. Mivel nem sikerült egyezséget kötni a Halászi Lovas Klubbal, kialakult
egy új lehetőség, melyet Móni – Bali Zoltánné – ismertet.
Bali Zoltánné: Azt a területet szeretnénk bérbe venni, ahol a konténerek szoktak állni
lomtalanításkor. Mivel ez egy kavicsos, haszontalan terület, parkosítanánk. Az általam
eredetileg elképzelt, a korábbi ülésen már ismertetett rengeteg elgondolásból a
gyermekprogramokat tudnám megvalósítani ezen a területen. Élnék a lehetőséggel és rendbe
tenném a területet.
Stark Ernő: Be is kerítenéd?
Bali Zoltánné: Természetesen. Rendezési terv módosítás nélkül meg lehetne oldani.
Majthényi Tamás polgármester: Ma nem döntünk erről, a következőn biztos. Meg kell
nézni, hogy mekkora pontosan a terület. Külön helyrajzi számon szerepel.
Bali Zoltánné: Mivel egy kihasználatlan, nem sok mindenre használható területről van szó,
méltányos áron 40.000.- Ft/év bérleti díjra gondoltam. Ennyivel emelhetnénk meg a jelenlegi
bérleti díjat.
Dr. Mészáros Tibor: Meddig szól a Tó bérleti szerződése?
Bali Zoltánné: Még 5 év, 2017-ig.
Majthényi Tamás polgármester: Bejelölhetnétek a térképen, hogy pontosan miről van szó.
Az út kialakítása végett fontos. Mindenképpen földmérőt kell hívnunk.
Gráczol Attila: Játszótér jellege lenne?
Bali Zoltánné: Parkosítanám, bővíteném a gyermekprogramokat. Például tudnék éjszakai
versenyt rendezni.
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Gráczol Attila: Épületet terveztek oda?
Bali Zoltánné: Nem hiszem. Azt sem mondom, hogy nem, azt sem, hogy igen. Egyenlőre
ezen még nem gondolkoztunk.
Majthényi Tamás polgármester: Nem beépíthető terület, közparknak van minősítve. Nem
értékesíthető építési területként. Kiméretjük Kiss Lajossal, a következő ülésen pedig döntünk
róla.
Bali Zoltánné: Rendben van. Köszönöm.
- Döntés a napelemes KEOP pályázat költségvetésének módosításáról
Majthényi Tamás polgármester: A KEOP pályázattal kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a pályázatíró cég munkatársa kidolgozta a projekt költségvetését.
Ezt ismertetem. Aki egyetért a költségvetés elfogadásával az szavazzon igennel.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2012. (XII. 17.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testület 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.)
3. A tervezett beruházás költségvetését az alábbi táblázat foglalja össze (a táblázat az
összegeket forintban, bruttó értékben tartalmazza):
A beruházás teljes költsége: 54.998.550,A beruházás támogatás 54.998.550,szempontjából elismerhető
(elszámolható) bekerülési
költsége:
Igényelt támogatás összege: 46.748.768,Saját erő összege:

8.249.783,8

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.
6. A Képviselő-testület egyidejűleg a 76/2012. (XI. 13.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően
- Az AQUA Szolgáltató Kft-nél 2013.
vagyonátháramlással kapcsolatos feladatok

január

01.

napján

bekövetkező

Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem az AUQA Kft. E-mailben érkezett
megkeresését. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy igennel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2012. (XII. 17.) határozat
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az AQUA Szolgáltató Kftnél 2013. január 01. napján bekövetkező vagyonátháramlás vagyon-nyilvántartási,
ingatlan-nyilvántartási
és
Cégbírósági
bejegyzéséhez
szükséges
szerződésmódosításokat és megállapodásokat aláírja.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
körjegyző
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