Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-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 képviselők; Smuck Ilona gazdálkodási előadó, Zsigmond
Anasztázia pénzügyi előadó, Varga Melinda óvodavezető; 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 a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
2. Az AQUA Kft. javaslata tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozólag
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a közszolgáltatási
szerződés jóváhagyása
4. Egyéb aktuális ügyek
- Majthényi Tamás sportköri elnökségi tagságának jóváhagyása
- Sportfejlesztési koncepció
- BM pályázat
- Tájékoztatás a temetőbővítéssel kapcsolatban
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 6 igen (egyhangú)
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 6-ai ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása
2. Az AQUA Kft. javaslata tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozólag
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
4. Egyéb aktuális ügyek
- Majthényi Tamás sportköri elnökségi tagságának jóváhagyása
- Sportfejlesztési koncepció
- BM pályázat
- Tájékoztatás a temetőbővítéssel kapcsolatban
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NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA
1. Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Majthényi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta a
napirendi pontot. Átadom a szót Burján Tamásnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Burján Tamás: Amennyiben nincs kérdés, mi javasoljuk a költségvetés elfogadását. A non
profit szervezetek támogatására a tavalyi összeg alapján 4.150.000.- Ft lett betervezve.
Majthényi Tamás polgármester: A kérelmek beérkezésének határideje február 15.
Mák Ferenc: Egyetértünk a tervezett összeggel, a felosztásról később döntünk.
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. Aztán döntetnünk kell a
költségvetési rendelet elfogadásáról és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, amit az új
szabályok szerint minden évben meg kell erősíteni.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú)
szavazattal az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.)
önkormányzati rendeletét megalkotta.
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú)
szavazattal a Halászi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati
rendeletét megalkotta.

Burján Tamás: A két önkormányzati lakás – rendőrség épülete, régi fogorvosi lakás –
bérleténél 10 %-os emelést javasolnék.
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot.
2

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
továbbiakban az önkormányzat tulajdonát képező lakás célú ingatlanok bérleti díját a
jelenleg hatályos díjszabáshoz képest 10%-kal fel kívánja emelni. A Képviselő-testület
felkéri a polgármester, hogy a lakókat ezen döntésről tájékoztassa és a szerződésnek
megfelelően gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
továbbiakban az önkormányzat tulajdonát képező lakás célú ingatlanok bérleti díját a
jelenleg hatályos díjszabáshoz képest 10%-kal fel kívánja emelni. A Képviselő-testület
felkéri a polgármester, hogy a lakókat ezen döntésről tájékoztassa és a szerződésnek
megfelelően gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.
Zsigmond Anasztázia és Varga Melinda elköszönve elhagyta a termet.
2. Az AQUA Kft. javaslata tárgyi eszközök selejtezésére vonatkozólag
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A mosoni
szennyvíztisztítóban a Halászi Önkormányzatnak is van tulajdonrésze, így mi is érintettek
vagyunk az eszközök leselejtezésében.
Mák Ferenc: Jóformán nem is tudunk hozzászólni, mert összegszerűen nincs felsorolva
minek mi az értéke, vagy mennyi lenne a javítása. Tényleg le kell-e selejtezni.
Majthényi Tamás polgármester: Nem mindennek, például a homokvíztelenítőnek nem lehet
meghatározni az összegét. A szivattyúnak 8 év alatt nulla a könyv szerinti értéke. Valószínű
ezeknek az eszközöknek mind nulla a könyv szerinti értéke. Szakértői véleménnyel került
megállapításra a selejtezés indokoltsága. Hozzájárulunk a selejtezéshez?
Kovátsits Attila: Én tartózkodom.
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
települési önkormányzat tulajdonában álló, és az Aqua Szolgáltató Kft.
vagyonkezelésében szereplő, a mosonmagyaróvári szennyvíztelephez és
szennyvízhálózathoz kapcsolódó – az előterjesztés mellékletében megjelölt- eszközök
selejtezéséhez hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a selejtezési engedély
és selejtezési utasítás aláírására.
A selejtezési bizottság tagja Halászi Község Önkormányzata részéről Mák Ferenc
képviselő. A selejtezési bizottság munkájának ellenőrzésére az önkormányzat részéről
Majthényi Tamás polgármester jogosult.”
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
4/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a települési
önkormányzat tulajdonában álló, és az Aqua Szolgáltató Kft. vagyonkezelésében
szereplő, a mosonmagyaróvári szennyvíztelephez és szennyvízhálózathoz kapcsolódó
– az előterjesztés mellékletében megjelölt- eszközök selejtezéséhez hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a selejtezési engedély
és selejtezési utasítás aláírására.
A selejtezési bizottság tagja Halászi Község Önkormányzata részéről Mák Ferenc
képviselő. A selejtezési bizottság munkájának ellenőrzésére az önkormányzat részéről
Majthényi Tamás polgármester jogosult.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a közszolgáltatási
szerződés jóváhagyása
dr. Kránitz Péter: A korábbi ülésen már beszéltünk róla. Az Aqua Kft. által adott árakat
magasnak találom. Esetünkben egész Arak területét érinti, a szippantás költségeit a lakóknak
kell állnia.
Majthényi Tamás polgármester: Ma az új építésű helynél csak zárt tározót lehet elfogadni.
De ezek nem azok. Ha jó az emésztő, akkor olcsóbb, mint a szennyvíz.
dr. Kránitz Péter: Jogalkotási kötelezettségünk van. El kellene fogadnunk, mert hátrányba
kerülünk törvényességi szempontból.
Kovátsits Attila: A vállalkozó ki lett ebből zárva?
Majthényi Tamás polgármester: Nem, az Aqua Kft-nek dolgozik, vele szerződik.
Gráczol Attila: Ha a Pannon-Víz Zrt-vel szerződnénk olcsóbb lenne?
Majthényi Tamás polgármester: Nem biztos. Az általa adott díjak a saját szolgáltatási
területére vonatkoznak. Nem tudjuk, hogy a miénken mennyiért szállítana.
Gráczol Attila: Meg kell kérdezni.
dr. Kránitz Péter: Ennek még utánajárhatunk.
Kovátsits Attila: És ha csatornáznánk Arakon?
Majthényi Tamás polgármester: Nem lehet. Kicsi a lakosság, ennyi háztartásnál pangó víz
alakulna ki. Nem lehetne üzemeltetni. Már többször jeleztem. A támogatott csatorna
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beruházások 2000 lakos egyenérték alatt léteznek. Arak ilyen szempontból megfelelne, de
Halászival együtt már 3000 felett van. Így pályázati beruházásban nem lehet megcsinálni a
jelen pályázati rendszerben. Helyi szennyvíztisztító lenne a megoldás. De jelenleg ilyen
lakosságlétszámnál pályázati lehetőség nincs. Megkérdezzük a Pannon-Víz Zrt-t, hogy szállíte innen és megkérdezzük az Aqua Kft-t, hogyan tudják mérsékelni a díjat. Ismertetem a
határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az AQUA
Szolgáltató Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó javaslatát nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a közfeladattal kapcsolatos
díjtételeket az indokoltnál magas összegűnek találja. A Képviselő-testület felkéri a
polgármester, hogy a közműszolgáltatóval tárgyalásokat folytasson a kedvezőbb
feltételek megteremtése érdekében, illetve keressen alternatívákat a közfeladat
ellátására.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az AQUA
Szolgáltató Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó javaslatát nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a közfeladattal kapcsolatos
díjtételeket az indokoltnál magas összegűnek találja. A Képviselő-testület felkéri a
polgármester, hogy a közműszolgáltatóval tárgyalásokat folytasson a kedvezőbb
feltételek megteremtése érdekében, illetve keressen alternatívákat a közfeladat
ellátására.
4. Egyéb aktuális ügyek
- Majthényi Tamás sportköri elnökségi tagságának jóváhagyása
Majthényi Tamás polgármester: A Halászi Sportegyesület ma este újraválasztja az
elnökségi tagokat. Jómagam is a jelöltek között szerepelek, ezért kérem, hogy a testület
járuljon hozzá, hogy az egyesület elnökségében továbbra is részt vegyek. Bár úgy tudom ez
csak alapítványnál kötelező, egyesületnél nem azért kérem, hogy döntsön róla a testület. Az
egyesületi elnökségi tagok semmiféle díjazást nem kapnak ezen tevékenységükért. A
döntésnél tartózkodni fogok.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Majthényi Tamás polgármester a Halászi Sportegyesület elnökségének tagja legyen.”
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
6/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Majthényi Tamás polgármester a Halászi Sportegyesület elnökségének tagja legyen.
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- Sportfejlesztési koncepció
Majthényi Tamás polgármester: A sportfejlesztési koncepciónk lejárt, ezért azt
felülvizsgáltuk. Ha nincs kérdés ismertetem a határozati javaslatot.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
sportfejlesztési koncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.”
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2014. (II. 6.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
sportfejlesztési koncepcióját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
- BM pályázat (iskolai tornaszoba)
Majthényi Tamás polgármester: Megjelent egy belügyminiszteri rendelet, ami lehetővé
teszi, hogy pályázatot nyújtsunk be bizonyos célokra. Mivel a megpályázható összeg túl kevés
ahhoz, hogy az Óvoda bővítésében gondolkodjunk arra jutottunk, hogy az iskola mögött egy
tornaszoba kialakítására pályáznánk. Az igazgatónő már többször jelezte, hogy erre szükség
van, hiszen tavaly a minden napos testnevelés bevezetésével kevés lett a hely a diákok
számára. Kértünk egy kalkulációt egy tervezőtől, hogy tudjuk, milyen összegben
gondolkodjunk. Ennek alapján megfogalmaztunk egy határozati javaslatot, amit ismertetek.
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, az igennel szavazzon.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a Szent Márton
Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27. - Halászi, belterület 471.
hrsz.) épületének bővítése (tornaszoba kialakítása) érdekében.
A pályázathoz szükséges 5.245.035,- Ft összegű önerő megfizetésére a Képviselőtestület kötelezettséget vállal.
Az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft.
A beruházás összköltsége: 25.245.035,- Ft.
Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a fent megjelölt rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel, valamint vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást
a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - használja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel
kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. február 13.”
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A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2014. (II. 06.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a Szent Márton
Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27. - Halászi, belterület 471.
hrsz.) épületének bővítése (tornaszoba kialakítása) érdekében.
A pályázathoz szükséges 5.245.035,- Ft összegű önerő megfizetésére a Képviselőtestület kötelezettséget vállal.
Az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft.
A beruházás összköltsége: 25.245.035,- Ft.
Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a fent megjelölt rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel, valamint vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást
a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - használja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel
kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. február 13.
- Tájékoztatás a temetőbővítéssel kapcsolatban
Majthényi Tamás polgármester: Úgy néz ki, hogy 10 millió Ft-ért eladnák a temetővel
szomszédos 4165 m2-es területet. Nagyon kevés a megváltatlan üres sírhely.
Gráczol Attila: Szerepel a költségvetésben?
Majthényi Tamás polgármester: Igen. A tavalyi betervezett, fel nem használt 5.500.000.- Ft
is bent van és a céltartalék terhére be van állítva idén még 5.000.000.- Ft.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 16.45 órakor bezárta.
Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző
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