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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 11-én 18.00 
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében – 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Mák Ferenc, Kovátsits Attila, 
Burján Tamás, Dr. Mészáros Tibor, Stark Ernő képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző; 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 az alábbiak szerint: 
 

1. Kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök intézkedési terve 
2. Megállapodás a Rekultív cégcsoport tagjaival a KEOP célalappal kapcsolatban 

 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta és 7 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2013. (VII. 30.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 11-i ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök intézkedési terve 
2. Megállapodás a Rekultív cégcsoport tagjaival a KEOP célalappal kapcsolatban 
 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök intézkedési terv 
 

Majthényi Tamás polgármester: Először is elnézést kérek mindenkitől, hiszen a nyári 
időszakban nem szoktunk ülést összehívni. Most is csak azért került rá sor, mert a 
kerékpárutas pályázatunkat immár sokadszor ellenőrizték. Ezúttal az Állami Számvevőszék. 
Ennek kapcsán kell egy rövid intézkedési tervet elfogadnunk, melyet ismertetek. Ha nincs 
hozzászólás, akkor felolvasom a határozati javaslatot.  
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Állami 
Számvevőszék a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentése intézkedést igénylő megállapodásai 
alapján megfogalmazott javaslataik végrehajtására készített intézkedési tervet. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

 
A Képviselő-testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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41/2013. (VII. 11.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Állami 
Számvevőszék a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök 
felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentése intézkedést igénylő megállapodásai 
alapján megfogalmazott javaslataik végrehajtására készített intézkedési tervet. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Megállapodás a Rekultív cégcsoport tagjaival a KEOP célalappal kapcsolatban 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mint ismeretes Halászi Község Önkormányzatának a 
KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007 azonosítószámú projekt keretében fizetendő önrésze 
összesen 9.748.000 forint. Ezt már évek óta fizetjük az alábbiak szerint: 2009. évben 
490.171,- Ft, a 2010. évben 480.336,- Ft, a 2011. évben 1.006.733,- Ft, a 2012. évben 
2.935.491,- Ft. Összesen tehát: 4.912.731,- Ft-ot fizettünk be eddig. Ehhez jön még 
hozzá a lakossági díjból képzett KEOP Célalap, melyből 1.537.313.- Ft képződött 
eddig (2011.III. n. év, 2011. IV. n. év, 2012. év). Ennek megfelelően 3.297.956,- forint 
összegű befizetést kell teljesítenünk. Ezt csak tájékoztatásul mondom el, a 
megállapodás, amit bizonyára mindenki elolvasott a Rekultív cég szétválása miatt vált 
szükségessé. Ebben szerepel, hogy a két cég közül melyik adja át az összegyűjtött 
célalapot a Társulás részére. Ha senki nem szól hozzá, akkor ismertetném a határozati 
javaslatot: 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rekultív Kft.-vel, a Rekultív 
Magyarország Kft.-vel és a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulással megkötendő, a KEOP 1.1.1 pályázattal kapcsolatban 
képzett célalapot érintő megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

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

42/2013. (VII. 11.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rekultív Kft.-vel, a Rekultív 
Magyarország Kft.-vel és a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulással megkötendő, a KEOP 1.1.1 pályázattal kapcsolatban 
képzett célalapot érintő megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 

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

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


