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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 30-án 
16.00 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, Dr. Mészáros Tibor 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. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása  
 
2. Tájékoztató a folyékony hulladékkal kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettségről, 
valamin a szociális temetkezési helyek kijelöléséről  
 
3. Egyéb aktuális ügyek 
 - Javaslat az Értéktárba bekerülő értékekről 
 - Tájékoztatás Dr. Mészáros Tibor fogorvos felmondásáról 

 - Lakossági bejelentések 
 
 

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

73/2013. (XII. 30.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 30-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása  
2.Tájékoztató a folyékony hulladékkal kapcsolatos rendeletalkotási 
kötelezettségről, valamin a szociális temetkezési helyek kijelöléséről  
3. Egyéb aktuális ügyek 
 - Javaslat az Értéktárba bekerülő értékekről 
 - Tájékoztatás Dr. Mészáros Tibor fogorvos felmondásáról 
 - Lakossági bejelentések 
 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az új hulladékgazdálkodási törvény következtében 2013. 
júliusától a hulladékgazdálkodást csak többségi önkormányzati tulajdonban lévő társulás 
végezhetett volna. Mivel a törvény módosult, most már 100 %-os önkormányzati tulajdonban 
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lévő társulás végezhet hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Ezért szükséges az új rendelet 
megalkotása. 
 
Mák Ferenc: A közmeghallgatáson azt mondták, hogy elviszik a zöldhulladékot. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Ha veszel zöldhulladék-gyűjtő zsákot, azt elviszik. A zsák ára 
tartalmazza az elszállítást. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mivel Halászin van hulladékudvar, ezért havi 1 m3-t 
ingyen oda lehet vinni. 
 
Mák Ferenc: A közmeghallgatáson évi 1 m3-t mondtak. A havi 1 m3-rel már kiegyezek. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A 2. számú mellékletben ez szerepel: a hulladékudvarban a 
hulladék elhelyezése kertészeti zöldhulladék: havonta 1 m3/ügyfél, díjmentesen. Az évi 1 m3 a 
mindenféle vegyes hulladékra vonatkozik. Szerintem még ez is változhat mire beindul a 
rendszer. 
 
Mák Ferenc: Ez már ne változzon, mert nem írjuk alá. A díjfizetéssel kapcsolatban nem 
csinálták meg a 10 %-os csökkentést. 2012. májusi szintre kellett visszamenni, ahol 1 havi díj 
1795.- Ft volt, most meg az 1 havi díj 2413.- Ft, ugyanakkora kukára. Itt vannak a saját 
számláim, ezek bizonyítják az elmondottakat. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Havi díj nem volt, mindig literben volt megadva a díj. A 
számláról nem derül ki, hogy hány liter volt, van a Rekultív nyilvántartásában. Tavaly lett 
elrendezve, pontosítva literre mindenkinek. Most mindenki annyit fizet, amennyi litert 
bejelentett. Azért matricáztak. Addig lehetett keveredés a rendszerben, nem volt pontosan 
nyilvántartva az edények. Régen főre volt a fizetés, most literre van. 
 
Mák Ferenc: Bemegyek hozzájuk, mert a számla szerint nem jó. 
 
dr. Kránitz Péter: Az árat az Energia Hivatal hagyja jóvá. Ha utánajártál és jogtalan, oda 
érdemes fordulnod.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki a rendeletet az előterjesztett formában 
elfogadja? 
 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2013. (XII. 31.) 
önkormányzati rendeletét 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta.  

 
 
Mák Ferenc: A csatornadíjnál sem jó a csökkentés. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Itt annyi a különbség, hogy itt van egy uniós pályázati 
vállalás. A megvalósíthatósági tanulmányban szerepel, hogy milyen díjakkal lehet 
szerepeltetni. Úgy tudom, ebben az esetben el lehet térni a központi díjszabástól. Azért magas 
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a csatornadíj, mert az uniós pályázatban ezt vállalták az önkormányzatok. Így tudják 
üzemeltetni a felújított szennyvíztisztítót. 
 
Mák Ferenc: Azt azért vállaltuk, mert önrész alapot képezett valahol. Az is vállalás volt, 
hogy az Aqua ezt a pénzt beteszi az építkezésbe. Azért lett az emelt díj fizetve évek óta. Az 
első két évben elkülönítve meg is volt, de a tavalyi éven az Aqua ezt felélte. Ez körülbelül 100 
millió Ft. Milyen alapon élte fel azt, ami nem az övé? Meg kell kérdezni, hogy miért nem tette 
be ezt a pénzt a pályázatba? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amíg nem zárul le a pályázat, addig mit kérdezzünk meg? 
Akkor fog számunkra kiderülni, ha meglesz a szennyvíztisztító elszámolása.  
 
 
2. Tájékoztató a folyékony hulladékkal kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettségről, 
valamin a szociális temetkezési helyek kijelöléséről 
 
dr. Kránitz Péter: A törvény értelmében a folyékony hulladék elszállítását 
közszolgáltatásként kell megszervezni. Annyira képlékeny még ez a dolog, hogy egyenlőre 
nem tudunk mit szólni hozzá. Januárban azonban ismét téma lesz a dolog. Arról van szó, hogy 
a szippantott szennyvíz elszállításáról az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. Egyik 
megoldás az lehetne, hogy az Aqua Kft. útján látjuk el ezt a feladatot, ami 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban álló cég. Kértünk tőlük egy javaslatot, amely mely még nem 
készült el. Jelenleg Leitner László halászi vállaklozó végzi ezt a szolgáltatást, engedéllyel. A 
másik megoldás az lehetne, hogy vele kössünk szerződést a közszolgáltatás ellátásra. Ha 
azonban nem önkormányzati céggel kötünk ilyen megállapodást, akkor figyelembe kell venni, 
hogy értékhatártól függően közbeszerzési kötelezettség is fennállhat. Annyira előkészületi 
stádiumban van ez a dolog, hogy egyelőre nem tudunk javaslatot előterjeszteni. 
 
Kovátsits Attila: Pontosan mi a változás? 
 
dr. Kránitz Péter: Az Önkormányzat a felelős azért, hogy megszervezze ezt a 
közszolgáltatást. Kötünk egy közszolgáltatási szerződést például az Aqua Kft-vel, vagy 
Leitner Lászlóval és attól kezdve csak ő szippanthat azon az áron, ami a rendeletünkben meg 
lesz határozva. 
 
Mák Ferenc: Nincs nálunk kötelező rákötés? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Arakon nincs hova. Egyébként pedig aki nincs rákötve az 
most is talajterhelési díjat fizet. 
 
Kovátsits Attila: Ha az Aqua-val szerződünk, akkor kizárjuk Leitnert? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Igen. Csakhogy ez nem áll szándékunkban. 
 
dr. Kránitz Péter: A másik dolog, amit kötelező lett volna év végéig elfogadni, az a szociális 
parcella kijelölése. A szociális temetés azt jelentette volna, hogy január elsejét követően a 
hozzátartozó ingyen eltemetheti a rokonát az e célra kijelölt parcellába, ha megfelel a 
feltételeknek. Ennek az intézménynek a bevezetését szerencsére 2015. január 1-jéig 
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elhalasztották, így most nincs miről beszélnünk. A temető bővítése azonban nem tűr 
halasztást. E nélkül nem lesz realitás a szociális parcella kijelölése sem.  
 
 
3. Egyéb aktuális ügyek 
 
- Javaslat az Értéktárba bekerülő értékekről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Darázs Jenőné átadta nekem a Bizottság által elkészített 
javaslati listát (1. számú melléklet). Jeleztem neki, hogy kimaradt a Flórián tér a Flórián 
szoborral. Így az még bekerül a listába. 
 
Kovátsits Attila: Nem kellene beletenni a Révai utca végén a földhalmot? Azért gondoltam, 
mert az a töltés vette körül a falut. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ott egy útkialakítás van folyamatban, belelógna az útba 
mindenhogy. Ha bevesszük az Értéktárba, akkor ütjük vele az utunkat. Egyik fele út lenne, 
másik pedig beépíthető telek. Elvileg két telket ki lehetne ott alakítani. Ki az, aki támogatja a 
javasolt értékek felvételét az Értéktárba? Ismertetem a határozati javaslatot. 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény 3. §-a alapján a Halászi Települési Értéktár Bizottság által javasolt 
települési értéktár létrehozását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy abban a Flórián 
szobor is kerüljön feltüntetésre.” 
 

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

 
74/2013. (XII. 30.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 
évi XXX. törvény 3. §-a alapján a Halászi Települési Értéktár Bizottság által javasolt 
települési értéktár létrehozását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy abban a Flórián 
szobor is kerüljön feltüntetésre. 

 
 
- Tájékoztatás Dr. Mészáros Tibor fogorvos felmondásáról 
 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót doktor úrnak. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Beadtam a felmondást, most a felmondási időt töltöm. Június végéig 
kötelező dolgoznom. 
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dr. Kránitz Péter: Az lenne a jó, ha doktor úr el tudná adni a praxisjogot. Ha nem sikerül 
neki, nekünk kell orvost keresnünk. 
 
 
- Lakossági bejelentések 
 
Kovátsits Attila: Jelezték nekem, hogy az Önkormányzat tegyen valamit az iskola előtti 
parkolással kapcsolatban. Mondtam, hogy mondják meg, mit tegyünk. Ötlete azonban 
senkinek nem volt. 
 
Gráczol Attila: Elég széles a hely az iskola előtt. Nincs ott olyan komoly probléma. 
 
Kovátsits Attila: A sövény melletti füves részt kicserélhetnénk kavicsra, halszálkában be 
lehetne állni. Az a baj, hogy hosszában állnak be az autók, sok helyet elfoglalva. 
 
Burján Tamás: Csak iskola kezdéskor, végekor és szülői értekezletekkor van ott káosz. 
Napközben nincs. 
 
Kovátsits Attila: A másik dolog, amiért szóltak nekem és jogos, hogy miután le lett 
aszfaltozva a Táncsics utca forgalmirend-változás történt, jobbkéz-szabály alakult ki a Révai 
utcával. Védetté kellene tenni valamelyik utcát. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mindenképpen a Révait kell, a Táncsics utcában kirakjuk 
újra a táblát.  
 
Kovátsits Attila: Tudunk valamit azzal elkövetni, ha valaki annyira kiülteti a sövényt, hogy 
akadályozza a kilátást? A lerakott kövek is balesetveszélyesek. 
 
dr. Kránitz Péter: Igen, ezekkel lehet kezdeni valamit helyben is. A balesetveszélyesen 
belógó növényzet miatt először felszólítást küldünk az érintettnek. Általában ez megteszi a 
hatását, de ha nem - mivel közterületen van a növényzet – akár saját hatáskörben mi is 
kivághatjuk. Sok helyen tesznek ki köveket, vagy más forgalmi akadályt a faluban a házak 
elé, illetve mellé. Általában az a céljuk, hogy idegen autók ne parkoljanak a zöldfelületen. 
Mivel elég gyakori jelenségről van szó és sokszor a szabályszegés mértéke jelentéktelen,  nem 
szoktam automatikusan intézkedni ilyen esetben, csak bejelentésre, illetve akkor ha 
potenciális balesetveszélyt vélek felfedezni.  
 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
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1.számú melléklet 
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