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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 14-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, Stark Ernő, 
Kovátsits Attila, Burján Tamás képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző; 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 az alábbiak szerint: 
 

1. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  
 
2. Egyéb aktuális ügyek 
  - Év végi jutalmazások 

 
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 6 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2013. (XI. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 14-ei 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  
2. Egyéb aktuális ügyek 
  - Év végi jutalmazások 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

 
1. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Kránitz Péter: Kötelező feladat minden évben. A javaslatot kiküldtük. Annyit tennék 
még hozzá, hogy jövőre egy másik céggel szeretnénk megállapodni. Egy olyan cégtől kértem 
ajánlatot, amelyikkel Máriakálnokon már dolgoztam együtt. Nagyon elégedettek voltunk 
velük. Mástól is kérünk még ajánlatot. Limitált a cégek száma, hiszen csak olyanok 
végezhetik el a belső ellenőrzést, amelyeknek képesítésük van rá. Minden esetre ez a jövő év 
kérdése lesz. Év elején kell eldönteni, hogy kivel kötünk megállapodást. Az előterjesztést úgy 
készítettem el, hogy a szóban forgó cégtől kértem javaslatot. Ők a mérlegvalódiság, 
leltározási kötelezettség, vagyonnyilvántartás ellenőrzését választották. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az alábbi 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
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„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáról - e jogszabály alapján jogosult gazdálkodó 
szervezettel, illetve egyéni vállalkozóval kötött megállapodás alapján – 
gondoskodjanak.” 

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

58/2013. (XI. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2014. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáról - e jogszabály alapján jogosult gazdálkodó 
szervezettel, illetve egyéni vállalkozóval kötött megállapodás alapján – 
gondoskodjanak. 

 
 

2. Egyéb aktuális ügyek 
   - Év végi jutalmazások 
 
Majthényi Tamás polgármester: A testület jóváhagyását szeretnénk kérni a Közös Hivatal, 
az Önkormányzat dolgozóinak év végi jutalmazásához. Korábban már egyeztettünk erről 
telefonon.  
 
Gráczol Attila: A polgármester úr tekintetében szintén javaslom a tavalyi jutalom összegét 
megállapítani.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Köszönöm a javaslatot. Az így megbeszéltek szerint - a 
tavalyi döntésekből kiindulva - az alábbi határozati javaslatokat teszem fel szavazásra, azzal, 
hogy az engem érintő döntésnél tartózkodni fogok a szavazástól: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők jutalmazására 
kerüljön sor. A Képviselő-testület ehhez a Közös Hivatal részére 1.422.400,- Ft 
összegű jutalomkeretet biztosít az Önkormányzat költségvetésének általános 
tartaléka terhére.” 

 
„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.” 
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„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.” 

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

59/2013. (XI. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Halászi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők jutalmazására 
kerüljön sor. A Képviselő-testület ehhez a Közös Hivatal részére 1.422.400,- Ft 
összegű jutalomkeretet biztosít az Önkormányzat költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 

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

60/2013. (XI. 14.) 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2013. (XI. 14.) 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. 

 
 
Majthényi Tamás polgármester: Varga Melina óvodavezető kéri, hogy az Óvoda technikai 
dolgozói részére egy jelképes év végi jutalmat biztosítson a testület. Hiszen az óvónők bérét 
emelte a kormány, viszont a technikai dolgozókét nem. 9 főről van szó. Nettó 15.000.- Ft-ról 
lenne szó. Mivel úgy látom, hogy mindenki egyetért vele, ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Halászi Óvoda és Bölcsőde nem óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói egyszeri juttatásban (jutalomban) részesüljenek. A Képviselő-testület e 
célra 262.890,- Ft összegű jutalomkeretet biztosít a költségvetés általános tartaléka 
terhére.” 
 
 

A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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62/2013. (XI. 14.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Halászi Óvoda és Bölcsőde nem óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói egyszeri juttatásban (jutalomban) részesüljenek. A Képviselő-testület e 
célra 262.890,- Ft összegű jutalomkeretet biztosít a költségvetés általános tartaléka 
terhére. 

 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


