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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án 17.00 
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében – 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester (4. napirendi pontnál 
érkezett), Mák Ferenc, Stark Ernő (6. napirendi pontnál érkezett), Kovátsits Attila, Burján 
Tamás képviselők; Bali Zoltánné helyi lakos; 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 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, 
majd javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
 

1. Bali Zoltánné Horgásztóval kapcsolatos elképzeléseinek ismertetése  
 
2. A 2014. évben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló rendelet magalkotása  
 
3. Takáts István kérelmének ismertetése  
 
4. Döntés a civil szervezetek működésének támogatására  
 
5. Megállapodás tervezet a környékbeli önkormányzatokkal a bölcsődés korú 
gyermekek fogadásáról  
 
6. Egyéb aktuális ügyek 

- AQUA ügyvezető és FB tag választásra a polgármester felhatalmazása 
- Helyi védelem alá helyezéssel kapcsolatos rendelet megalkotása 
- Közbeszerzési terv 
- Óvodavezető kérelme 
- Rendezési terv 
- Műfüves sportpálya pályázat 
- LEADER szándéknyilatkozat csatlakozásról 

 
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 4 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 20-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Bali Zoltánné Horgásztóval kapcsolatos elképzeléseinek ismertetése  
2. A 2014. évben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló rendelet magalkotása  
3. Takáts István kérelmének ismertetése  
4. Döntés a civil szervezetek működésének támogatására  
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5. Megállapodás tervezet a környékbeli önkormányzatokkal a bölcsődés korú 
gyermekek fogadásáról  
6. Egyéb aktuális ügyek 

- AQUA ügyvezető és FB tag választásra a polgármester felhatalmazása 
- Helyi védelem alá helyezéssel kapcsolatos rendelet megalkotása 
- Közbeszerzési terv 
- Óvodavezető kérelme 
- Rendezési terv 
- Műfüves sportpálya pályázat 
- LEADER szándéknyilatkozat csatlakozásról 
 

 
NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 
1. Bali Zoltánné Horgásztóval kapcsolatos elképzeléseinek ismertetése  
 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót Bali Zoltánnénak. 
 
Bali Zoltánné: A Horgásztó melletti lovas pálya felét szeretnénk kérni áprilistól, a büfé felőli 
részét. Bővíteni szeretném a büfét. A konyha, a halpucoló nem igazán felel meg a 
követelményeknek. Ha nincs hozzá területem, nem tudok megfelelni nekik.  
 
Majthényi Tamás polgármester: El szeretnéd keríteni? 
 
Bali Zoltánné: Igen. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ha lezárod az utat, hogyan fognak közlekedni az autók? 
Lezárás után nem tudnak megfordulni. 
 
Bali Zoltánné: Tolatnak. Megoldható. Részletkérdés. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Hol gondolod a felét? 
 
Bali Zoltánné: A büfé bejáratától 5 méterrel visszább. Van ott egy fa. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mindenképpen fel kell vennünk a kapcsolatot a 
lovasokkal. Nekik van érvényes használatuk a területre. Addig nem tudunk dönteni. 
 
Bali Zoltánné: Tudomásul veszem. 
 
Bali Zoltánné elköszönve elhagyta a termet. 
 
  
2. A 2014. évben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló rendelet magalkotása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Ki az, aki elfogadja? 
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Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) 
szavazattal a 2014. évben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014. (III. 26.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta.  

 

3. Takáts István kérelmének ismertetése  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést szintén megkapta mindenki. Korábban 
már volt róla szó. A korábbi hasonló kérelmeknek megfelelően 1.000,- Ft + ÁFA / m2 árat 
javasolnék. Ki az aki ezzel a határozati javaslattal egyetért:  
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takáts István 
kérelmére úgy nyilatkozik, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, Halászi, 
belterületi 534/1. helyrajzi számú, kivett, közterület megjelölésű, 129 m2 
alapterületű ingatlant 1.000,- Ft + ÁFA / m2 eladási áron kívánja értékesíteni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítását 
készítse elő, tekintettel arra, hogy az értékesítés tárgyát képező ingatlan 
jelenleg az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát tartalmazó 1. számú 
mellékletben szerepel.  
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek 
megfelelő adásvételi szerződést aláírja.” 
 

 
A Képviselő-testület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

12/2014. (III. 20.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takáts István 
kérelmére úgy nyilatkozik, hogy az 1/1 arányú tulajdonát képező, Halászi, 
belterületi 534/1. helyrajzi számú, kivett, közterület megjelölésű, 129 m2 
alapterületű ingatlant 1.000,- Ft + ÁFA / m2 eladási áron kívánja értékesíteni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítását 
készítse elő, tekintettel arra, hogy az értékesítés tárgyát képező ingatlan 
jelenleg az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát tartalmazó 1. 
számú mellékletben szerepel.  
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek 
megfelelő adásvételi szerződést aláírja. 

 
 
4. Döntés a civil szervezetek működésének támogatására  
 
Majthényi Tamás polgármester: Megérkezett az alpolgármester úr. Ismertetem az eddig 
elhangzottakat és megállapítom, hogy továbbra is határozatképesek vagyunk, hét tagból öt fő 
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jelen van. A Pénzügyi Bizottság elnökével készítettünk egy javaslatot a támogatásokra, 
ismertetném a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évben a helyi 
érdekeltségű civil szervezeteket az alábbi összegekkel kívánja támogatni: 

- Halászi Hagyományőrző Egyesület és Lovasbandérium:  600.000,- Ft 
- Postagalamb Egyesület:              30.000,- Ft 
- Bábcsoport:               150.000,- Ft 
- Halászi Sportegyesület:         2.850.000,- Ft 
- Halászi Vegyeskar:             200.000,- Ft 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület:            120.000,- Ft 
- Rákóczi Szövetség:               50.000,- Ft 
- Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület         25.000,- Ft 
- Vöröskereszt Halászi Szervezete           125.000,- Ft 
 
A Képviselő-testület csak bejegyzett társadalmi szervezetet támogat.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. december 31.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

13/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évben a helyi 
érdekeltségű civil szervezeteket az alábbi összegekkel kívánja támogatni: 

- Halászi Hagyományőrző Egyesület és Lovasbandérium:  600.000,- Ft 
- Postagalamb Egyesület:              30.000,- Ft 
- Bábcsoport:               150.000,- Ft 
- Halászi Sportegyesület:         2.850.000,- Ft 
- Halászi Vegyeskar:             200.000,- Ft 
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület:            120.000,- Ft 
- Rákóczi Szövetség:               50.000,- Ft 
- Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület         25.000,- Ft 
- Vöröskereszt Halászi Szervezete            125.000,- Ft 
 
A Képviselő-testület csak bejegyzett társadalmi szervezetet támogat.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
5. Megállapodás tervezet a környékbeli önkormányzatokkal a bölcsődés korú 
gyermekek fogadásáról  
 
Majthényi Tamás polgármester: A környező településekről úgy tudnak csak gyereket hozni 
a bölcsődébe, ha az önkormányzatok között megállapodás van. Lenne is rá igény. Az elmúlt 
időben nem futott 100 %-os kihasználtsággal a bölcsőde, van szabad kapacitásunk. 
Támogatást kell visszafizetnünk az Államkincstár fele. Nem vagyunk kötelesek felvenni a 
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gyereket, de csak akkor vehetjük fel, ha van rá megállapodás. Arra tennék javaslatot, hogy 
amennyiben van erre igény, én aláírhassam a megállapodást az óvodavezetővel való 
egyeztetés után. 
 
Mák Ferenc: Felhatalmazzuk a polgármestert. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Halászi Óvoda és Bölcsőde szabad kapacitása terhére, 
bölcsődei feladat-ellátásra vonatkozó megállapodást kössön az ezt igénylő 
önkormányzatokkal, az előterjesztésben foglalt tervezetnek megfelelő tartalommal.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

14/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Halászi Óvoda és Bölcsőde szabad kapacitása terhére, bölcsődei feladat-
ellátásra vonatkozó megállapodást kössön az ezt igénylő önkormányzatokkal, az 
előterjesztésben foglalt tervezetnek megfelelő tartalommal. 
 

 
6. Egyéb aktuális ügyek 
- AQUA ügyvezető és FB tag választásra a polgármester felhatalmazása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Megérkezett Stark Ernő képviselőtársunk. Ismertetem az 
eddig elhangzottakat. Egyben megállapítom, hogy a testület továbbra is határozatképes, mivel 
az ülésen hét képviselőből hat jelen van. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2014. április 25. napján 
tartandó taggyűlésén a 2013. évi beszámoló elfogadása mellett dönteni kell a társaság 
szétválásáról. Napirendi pont lesz továbbá az ügyvezető választás és Kopetti Tamás halála 
miatt FB tag választás is. Szükséges a testület felhatalmazása, hogy ezeket megtehessem. A 
határozati javaslat a következő: 
 

„Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Önkormányzatot az AQUA Kft. taggyűlésén a társaság szétválásával, az 
ügyvezető megválasztásával és a felügyelő bizottsági tag megválasztásával 
kapcsolatos döntés meghozatala során képviselje.” 

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

15/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Önkormányzatot az AQUA Kft. taggyűlésén a társaság szétválásával, az 
ügyvezető megválasztásával és a felügyelő bizottsági tag megválasztásával 
kapcsolatos döntés meghozatala során képviselje. 

 
 
- Helyi védelem alá helyezéssel kapcsolatos rendelet megalkotása 
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Majthényi Tamás polgármester: A norvég alapnál Kulturális Örökség címen van egy 
pályázati lehetőség. Minimum 50 000, maximum 500 000 eurót lehet pályázni. Ennek egyik 
feltétele, hogy az épület országos, vagy helyi védelem alatt álljon. Az lenne a javaslatom, 
hogy az öreg iskolát helyezzük védelem alá a következő hivatkozások alapján: a település első 
8 osztályos iskolaépülete, az 1800-as évek végén épült, előtte az épület helyén volt a Duna 
mellék Református Egyházkerület püspöki székhelye. Május 21-ig lehet benyújtani a 
pályázatot, ha találunk norvég, vagy izlandi, vagy liechtensteini partnert. Az épület megfelel a 
pályázati kiírásoknak, úgymint közösségi tevékenység, helyi értékek őrzése, kiállítások 
színhelye. 
 
Dr. Kránitz Péter: A helyi védelembe vételről rendeletet kell alkotni. Ezt pedig elő kell 
készíteni, nem lehet szóban előterjeszteni. A Következő testületi ülésre elkészítem az 
előterjesztést.  
 
 
- Közbeszerzési terv 
 
Majthényi Tamás polgármester: Abban bíztam, hogy az a 112 millió forint, amit mint 
adósságkonszolidációval nem érintett önkormányzat kaptunk volna, még idén realizálódik. 
Úgy tűnik azonban, hogy ebből ebben az évben már nem lesz semmi. A költségvetésbe 
beterveztünk azonban bruttó 50 millió forintot a belterületi útjaink felújítására. Ezt a 
közbeszerzési tervben fel kell tüntetni. Egyéb, közbeszerzés köteles beruházást nem javaslok 
felvenni a tervbe. Amennyiben év közben változik a helyzet – például nyerünk a  Norvég 
Alapon pályázaton módosítható a terv. A javaslat a következő: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzési 
tervet az alábbi tartalommal jóváhagyja:  
 
Ajánlatkérő: Halászi Község Önkormányzata (9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 6.) 

Közbeszerzési eljárás 
tárgya: 

Eljárás fajtája: Tárgya 
jellege: 

Eljárás 
tervezett 
kezdése: 

Közbeszerzés becsült 
értéke (Ft) 

    Nettó Bruttó 

Útépítés Hirdetmény 
közzététele nélkül 
indított nemzeti 
eljárás 

Építés 2014. 
május 

40 000 000 50 800 000 

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

16/2014. (III. 20.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzési 
tervet az alábbi tartalommal jóváhagyja:  
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Ajánlatkérő: Halászi Község Önkormányzata (9231 Máriakálnok, Rákóczi utca 6.) 

Közbeszerzési eljárás 
tárgya: 

Eljárás fajtája: Tárgya 
jellege: 

Eljárás 
tervezett 
kezdése: 

Közbeszerzés becsült 
értéke (Ft) 

    Nettó Bruttó 

Útépítés Hirdetmény 
közzététele nélkül 
indított nemzeti 
eljárás 

Építés 
2014. 
május 40 000 000 50 800 000 

 
 
- Óvodavezető kérelme 
 
Majthényi Tamás polgármester: Varga Melinda – óvodavezető – fel szeretne venni egy 
óvoda titkárt és egy pedagógiai asszisztenst. A bérüket központilag finanszírozzák. Javaslom, 
hogy határozott időre, 2014. december 31-ig legyenek felvéve a normatív támogatás változása 
miatt. Év végén már tudjuk, hogy mit fog tartalmazni a jövő évi költségvetési törvény. 
Amennyiben lesz támogatás, Melinda meghosszabbítja a szerződést ameddig finanszírozza az 
állam.  
 
dr. Kránitz Péter: Mivel csak közalkalmazottat lehet felvenni, más a bér, mint a 
munkaviszonyos minimálbér. Be kell sorolni. A finanszírozás összege 106.000.- Ft + járulék. 
 
Varga Melinda: Ugyanannyit kapna, mint a dajka. A tábla szerint nem változik a bér. 
 
dr. Kránitz Péter: Mert alatta van a kötelezőnek. Kérdés, hogy fel tudsz-e venni ilyet? 
 
Varga Melinda: A legjobb lenne START kártyás, középiskolai végzettségűt felvenni, mert 
utána két évre adókönnyítés is van. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Egy a lényeg, férjünk bele a finanszírozásba. Cafetéria jár 
nekik? Ezt központilag nem finanszírozza nekünk senki. 
 
Varga Melinda: Módosítjuk a Cafetéria szabályzatunkat úgy, hogy a határozott idejű 
kinevezésre nem jár. 
 
dr. Kránitz Péter: Lehet, de akkor a helyettesítő, határozott idejű dolgozónak sem jár. 
Egységesen szabályozható csak! 
 
Kovátsits Attila: Miért kell őket felvenni? 
 
Varga Melinda: A titkárra azért van szükség, mert nagymértékű papírmunkám – 
fénymásolás, postázás, iktatás, stb. – van. A pedagógiai asszisztens pedig az óvónő munkáját 
segítené. Egy kicsit másabb a munkaköri leírása, mint a dajkáé. Neki kimondottan a gyerekek 
nevelésébe, gondozásába kell segítenie. Nálunk elsődleges szempont, hogy halászi lakos 
legyen az illető. 
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Majthényi Tamás polgármester: Azért is fontos, mert valószínű, hogy a munkába járás 
költségeit sem finanszírozza a normatív támogatás. Az az egy feltételünk van, hogy többe ne 
kerüljön, mint amennyi támogatást kapunk rá.  
 
Varga Melinda: Mikortól vehetem fel őket? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Szerintem minél előbb. Beszéld meg a gazdálkodási 
előadóval, hogy mikorra tudják lehívni a támogatást. Meg kell hirdetni az állást? 
 
dr. Kránitz Péter: Közalkalmazott esetén igen. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzata engedélyezi Varga Melinda intézményvezető részére, 
hogy a Halászi Óvoda és Bölcsőde foglalkoztatotti létszámának bővítésével az alábbi 
új munkakörökre pályázatot írjon ki: 
- 1 fő pedagógiai asszisztens, határozott idejű jogviszony keretében és 
- 1 fő óvodatitkár, határozott idejű jogviszony keretében. 
 
A határozott idejű jogviszony legfeljebb 2014. december 31. napjáig tarthat, azzal, 
hogy amennyiben a központi költségvetés továbbra is forrást biztosít erre, az 
intézményvezető a polgármesterrel előzetesen egyeztetve jogosult a jogviszony 
meghosszabbítására, illetve amennyiben a törvény ezt nem teszi lehetővé, határozatlan 
idejűre történő módosítására.” 

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

17/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzata engedélyezi Varga Melinda intézményvezető részére, 
hogy a Halászi Óvoda és Bölcsőde foglalkoztatotti létszámának bővítésével az alábbi 
új munkakörökre pályázatot írjon ki: 
- 1 fő pedagógiai asszisztens, határozott idejű jogviszony keretében és 
- 1 fő óvodatitkár, határozott idejű jogviszony keretében. 
 
A határozott idejű jogviszony legfeljebb 2014. december 31. napjáig tarthat, azzal, 
hogy amennyiben a központi költségvetés továbbra is forrást biztosít erre, az 
intézményvezető a polgármesterrel előzetesen egyeztetve jogosult a jogviszony 
meghosszabbítására, illetve amennyiben a törvény ezt nem teszi lehetővé, határozatlan 
idejűre történő módosítására. 
 
 

Varga Melinda elköszönve elhagyta a termet. 
 
 
- Rendezési terv 
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Majthényi Tamás polgármester: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a 
szerint a településrendezési terv megindításakor az önkormányzatnak határozatot kell hoznia a 
partnerségi egyeztetés szabályairól, vagyis arról, hogy az egyeztetés során kiket, milyen 
módon von be a véleményezésbe, s miként határozza meg a véleményközlés módját. 
Ismertetem a határozati javaslatokat: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról 
és a szabályozási tervről szóló 10/2001. (VII. 15.) rendeletének módosítását határozza 
el az alábbiak szerint: 
 
A településrendezési terv módosításának oka: 
 
A település területén, a Püski út – 1401. jelű út – belterületi határ – 1405. jelű út közötti 
telektömbben, a meglévő gazdasági területre vonatkozóan, Halászi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Verarbeiten Pausits Kft. kezdeményezésére, a 
tervezett beruházás megvalósítását nehezítő hatályos építési előírások felülvizsgálatát, 
módosítását határozta el. 
 
 A településrendezési terv módosításának célja: 
 
A módosítással érintett területen működő gazdasági épületek bővíthetőek legyenek a 
már kialakult, meglévő épületek által meghatározott építési vonalon.  
 
A településrendezési terv módosításának várható hatása: 
 
A módosítás következtében, a Püski utcai építési vonal módosításával egyszerűbbé 
válik a terület fejlesztése, a meglévő épületállomány megtartható marad, a 
bővítményekkel egységesebbé válik a beépítés, és egységesebb utcaképet eredményez. 
 
A településrendezési terv készíttetője Halászi Önkormányzata, aki a településrendezési 
terv módosításával a REGIOPLAN Környezet- és Településtervező Kft-t (9022 Győr, 
Újkapu U. 13. képviseli Pekkerné Szabó Piroska ügyvezető) bízza meg.”  

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

18/2014. (III. 20.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról és 
a szabályozási tervről szóló 10/2001. (VII. 15.) rendeletének módosítását határozza el az 
alábbiak szerint: 
 
A településrendezési terv módosításának oka: 
 
A település területén, a Püski út – 1401. jelű út – belterületi határ – 1405. jelű út közötti 
telektömbben, a meglévő gazdasági területre vonatkozóan, Halászi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Verarbeiten Pausits Kft. kezdeményezésére, a 
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tervezett beruházás megvalósítását nehezítő hatályos építési előírások felülvizsgálatát, 
módosítását határozta el. 
 
 A településrendezési terv módosításának célja: 
 
A módosítással érintett területen működő gazdasági épületek bővíthetőek legyenek a 
már kialakult, meglévő épületek által meghatározott építési vonalon.  
 
A településrendezési terv módosításának várható hatása: 
 
A módosítás következtében, a Püski utcai építési vonal módosításával egyszerűbbé 
válik a terület fejlesztése, a meglévő épületállomány megtartható marad, a 
bővítményekkel egységesebbé válik a beépítés, és egységesebb utcaképet eredményez. 
 
A településrendezési terv készíttetője Halászi Önkormányzata, aki a településrendezési 
terv módosításával a REGIOPLAN Környezet- és Településtervező Kft-t (9022 Győr, 
Újkapu U. 13. képviseli Pekkerné Szabó Piroska ügyvezető) bízza meg.  
 

Majthényi Tamás polgármester: A második határozati javaslat a következő:  
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településrendezési 
eszközeinek az Rp.I.170-9 számú vállalkozási szerződésben foglalt módosítása során a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi egyeztetés 
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
1. Az egyezetésben résztvevők körének meghatározása: 
 

- A lakosság részéről: a település teljes lakossága 
 
- Az érintett gazdálkodó szervezetek részéről: Verarbeiten Pausits Kft. (9228 
Halászi, Püski út 1.) és  
 
- Szomszédos ingatlan tulajdonosa: Pakucs György (9200 Mosonmagyaróvár, 
Tűzliliom utca 65.)  

 
2. Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módja és eszközei: 

 
a) Módja: általános tájékoztatás (az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk 
közzététele az önkormányzati hivatal honlapján valamint az önkormányzat 
hivatali helyiségében) 
 
b) A vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei: az önkormányzat honlapján 
történő megjelentetés önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés 

 
3. A javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának 
módja: 
 

a) Közlés (dokumentálás) az önkormányzatnak címzett e-mail üzenet útján. 
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b) Nyilvántartás: a kinyomtatott e-mailek egy dossziéba gyűjtése és tárolása 
sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve. 
 

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: 
 

a) Módja: általános tájékoztatás az önkormányzati hivatal honlapján, illetve az 
önkormányzat hivatali helyiségében megtartott tájékoztatón. 
 
b) Dokumentálás, nyilvántartás: számítógépen történő tárolás. 
 

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: 
 

a) Általános tájékoztatás a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési 
lehetősége a közös hivatal honlapján a jóváhagyott munkarészek nyomtatott 
dokumentációjába betekintési lehetőség az önkormányzat épületében a 
polgármesternél.   

 
b) A jóváhagyásról való tájékoztatás eszközei: az önkormányzati hivatal 
honlapján, valamint az  önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztés” 

 
 

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

19/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településrendezési 
eszközeinek az Rp.I.170-9 számú vállalkozási szerződésben foglalt módosítása során a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi egyeztetés 
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Az egyezetésben résztvevők körének meghatározása: 
 

- A lakosság részéről: a település teljes lakossága 
 
- Az érintett gazdálkodó szervezetek részéről: Verarbeiten Pausits Kft. (9228 
Halászi, Püski út 1.) és  
 
- Szomszédos ingatlan tulajdonosa: Pakucs György (9200 Mosonmagyaróvár, 
Tűzliliom utca 65.)  

 
2. Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módja és eszközei: 

 
a) Módja: általános tájékoztatás (az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk 
közzététele az önkormányzati hivatal honlapján valamint az önkormányzat 
hivatali helyiségében) 
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b) A vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei: az önkormányzat 
honlapján történő megjelentetés önkormányzati hirdetőtáblákon való 
kifüggesztés 

 
3. A javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának 
módja: 
 

a) Közlés (dokumentálás) az önkormányzatnak címzett e-mail üzenet útján. 
 
b) Nyilvántartás: a kinyomtatott e-mailek egy dossziéba gyűjtése és tárolása 
sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve. 
 

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: 
 

a) Módja: általános tájékoztatás az önkormányzati hivatal honlapján, illetve az 
önkormányzat hivatali helyiségében megtartott tájékoztatón. 
 
b) Dokumentálás, nyilvántartás: számítógépen történő tárolás. 
 

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: 
 

a) Általános tájékoztatás a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési 
lehetősége a közös hivatal honlapján a jóváhagyott munkarészek nyomtatott 
dokumentációjába betekintési lehetőség az önkormányzat épületében a 
polgármesternél.   

 
b) A jóváhagyásról való tájékoztatás eszközei: az önkormányzati hivatal 
honlapján, valamint az  önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztés 

 
 
- Műfüves sportpálya pályázat 
 
Majthényi Tamás polgármester: MLSZ műfüves sportpálya pályázat benyújtási határideje 
2014. április 17. A 20x40 méteres pálya várható építési költsége 29,7 millió Ft. 10 millió Ft 
önerő kell hozzá. Ha nyer a pályázat, 2015-ben kerülne sor az építésre. A pályázati kiírásban 
az szerepel, hogy évente két alkalommal ellenőrzi az MLSZ a pálya műszaki állapotát. 
Valamint 15 évig közösen hasznosítja a létesítményt az önkormányzat és az MLSZ. A pálya 
karbantartási költsége ez első 2-3 évben semmi, utána a használattól függően 300 ezer – 600 
ezer Ft/év. Ez céges fenntartás. Lehet, hogy olcsóbban is megoldható. A Sportkör pályázhat 
TAO-ból fenntartásra. Szerintem, ha megnyerjük, bevállaljuk a 10 milliót, a Sportkör 
bevállalja a karbantartást úgy, hogy erre többlettámogatást nem kap az önkormányzattól.  
 
Mák Ferenc: Ha nem csinálja meg a Sportkör a karbantartást, akkor az önkormányzatnak 
kell. 
 
Burján Tamás: Bérbe is lehet adni. 
 
Gráczol Attila: Jó dolog ez, csak arról volt szó, hogy először az utak lesznek megcsinálva. 
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Majthényi Tamás polgármester: Az utakra igényeltünk támogatást adósságkonszolidációval 
nem érintett önkormányzatként. Az 112 millió forint, amit idén, vagy jövőre megkaphatunk. 
Ezen kívül 50 milliót terveztünk idén a saját költségvetésünk terhére. 
 

Halászi Község önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MLSZ 
országos pályaépítési programjának keretén belül, 24x42 méteres, műfüves sportpálya 
építése céljából. 
 
A megvalósítás helye: az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Halászi, 
belterületi 1049/2. helyrajzi számú ingatlan. 
 
A beruházás teljes költsége: 32.512.000,- Ft. 
 
Az igényelt támogatás összege:22.758.400,- Ft. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, azaz 
9.753.600,- Ft-ot saját költségvetése terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. április 11. 

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

20/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az MLSZ 
országos pályaépítési programjának keretén belül, 24x42 méteres, műfüves sportpálya 
építése céljából. 
 
A megvalósítás helye: az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Halászi, 
belterületi 1049/2. helyrajzi számú ingatlan. 
 
A beruházás teljes költsége: 32.512.000,- Ft. 
 
Az igényelt támogatás összege:22.758.400,- Ft. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerőt, azaz 
9.753.600,- Ft-ot saját költségvetése terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. április 11. 
 



 

14 

 

 
 
- LEADER Nyilatkozat 
 
Majthényi Tamás polgármester: A következő programozási ciklusban is részt szeretnénk 
venni a LEADER munkájában. Ehhez azonban elsőként egy szándéknyilatkozatot kell 
elfogadnunk. A határozati javaslat a következő: 
 

„Halászi Község Önkormányzata úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt 
kíván venni a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi 
Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének 
előzetes elismerésében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesület elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. április 30.” 

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

21/2014. (III. 20.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzata úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt kíván 
venni a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti programozási 
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 
(HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 
Egyesület elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


