Jegyzőkönyv
Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 23-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, Mák Ferenc, Dr. Mészáros
Tibor, Burján Tamás képviselők; Zsigmond Anasztázia pénzügyi előadó; Bali Zoltánné,
Pausits Erika meghívott vendégek; dr. Kránitz Péter jegyző; Nagy Szilvia jegyzőkönyvvezető.
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi
Képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja,
majd javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:
1. Döntés a horgásztó melletti terület (lovas pálya) használatáról
2. A 2013. évi zárszámadás elfogadása
3. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos rendelet módosítása
5. Vélemény a Szent Márton Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosításhoz
6. Vállalkozási szerződés az araki közvilágítás rekonstrukciójával kapcsolatban
7. A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
kiegészítése

A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 5 igen (egyhangú)
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2014. (IV. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 23-ai ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Döntés a horgásztó melletti terület (lovas pálya) használatáról
2. A 2013. évi zárszámadás elfogadása
3. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos rendelet módosítása
5. Vélemény a Szent Márton Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosításhoz
6. Vállalkozási szerződés az araki közvilágítás rekonstrukciójával kapcsolatban
7. A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
kiegészítése
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NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA
1. Döntés a horgásztó melletti terület (lovas pálya) használatáról

Majthényi Tamás polgármester ismertette a Halászi Lovas Klub levelét (ld. 1. számú
melléklet).
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót meghívott vendégeinknek.
Bali Zoltánné: A szóban forgó terület egyharmadát szeretném, a kapuval egyvonalban. Így a
büfé felől le tudnám ültetni az embereket rendezvények, programok alkalmával. Színpadot
szeretnék felállítani, lenne strandröplabda pálya, homokozó, tuják, fák. Hozzá szeretném
keríteni a tóhoz. A gyerekek így zárt részen tudnak lenni. Vállaljuk a kialakítását.
Pausits Erika: Szavazás volt és a Lovas Klub igényt tart a területre.
Majthényi Tamás polgármester: Kik a vezetőség?
Pausits Erika: Markó Tamás, Kopácsi Beatrix, Hideghéty József, Fazekas Gábor és én. Ha a
pályát elcsúsztatjuk az útig, akkor ugyanakkora méretű maradhatna, mint amekkora most. Ezt
javasolni fogom a Klubnak. Megállapodást kellene kötni, hogy a Lovas Klub és a Horgásztó
üzemeltetője közösen tartsuk rendben a területet.
Bali Zoltánné: Az lenne a kérdésem, hogy fizetnem kell ezért a területért?
Majthényi Tamás polgármester: Ha elkeríted akkor igen.
Bali Zoltánné: Mindenképp elkerítem a gyerekek miatt. Azért fizessek, mert óvom a
biztonságukat?
Gráczol Attila: Ha megegyezésre juttok, a lekerítés által megnő a területed, annyival nő a
bérleti díjad.
Majthényi Tamás polgármester: Az lenne a javaslatom, hogy menjünk ki – jegyző úr, a
vezetőség, ti és én – és mérjük ki pontosan a területet. Javaslom a péntek 18.00 órát. A
Képviselő-testület tagjait is szívesen várjuk.
Bali Zoltánné: Rendben.
Pausits Erika: Felveszem a kapcsolatot a többiekkel. Tegyünk már pontot a végére.
Gráczol Attila: Olyan megegyezésre kell törekedni, ami mindenkinek elfogadható.
Bali Zoltánné, Pausits Erika elköszönve elhagyta a termet.
2. A 2013. évi zárszámadás elfogadása
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Majthényi Tamás polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót elnök
úrnak.
Burján Tamás: Javaslom a 2013. évi zárszámadás elfogadását.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, ki az, aki elfogadja a 2013. évi
zárszámadásunkat?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi
zárszámadásról szóló 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét 5 igen
(egyhangú) szavazattal megalkotta.
3. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta.
Burján Tamás: Lenne egy kiegészítésünk ezzel kapcsolatban, módosítanunk kell az idei
költségvetésünket 2.241.000.- Ft-tal. Átadom a szót Anasztáziánk.
Zsigmond Anasztázia: Tavaly pótelőirányzatként kaptuk a szerkezetátalakítási tartalékot.
Idén nem terveztünk vele gondolván, hogy idén is úgy lesz. A költségvetés feltöltése során a
bevételi oldalra az eredeti előirányzatok közé töltötte fel az Államkincstár ezt a 2.241.000.Ft-ot a tavalyi összeggel. Ezért 164.162.000-ről 166.403.000-re növekedett az állami
támogatásunk, ami a 437 milliós költségvetésünket ütlegeli. Ez a jobbik eset. Több állami
támogatást fogunk kapni.
Dr. Kránitz Péter: Mindez viszont a mellékleteket is érinti, amit elő kellene készíteni, nem
lehet csak úgy szóbeli előterjesztés alapján elfogadni. Javaslom, hogy a következő ülésen
kerüljön ez a javaslat vissza a testület elé, most csak az eredeti javaslatról döntsünk.
Majthényi Tamás polgármester: Ki az, aki egyetért a módosítással?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét 5 igen
(egyhangú) szavazattal megalkotta.
Zsigmond Anasztázia elköszönve elhagyta a termet.
4. Helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos rendelet módosítása

Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A lényege, hogy a
régi iskolát is felvennénk a védett építészeti értékeink közé. Erről egy korábbi ülésen már volt
szó. Ki az, aki egyetért a helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos rendelet módosításával?
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített örökség
védelmének helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (II. 17.) önkormányzati
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rendelet módosításáról szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét 5
igen (egyhangú) szavazattal megalkotta.

5. Vélemény a Szent Márton Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosításhoz

Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztésben szerepel az igazgatónő kérelme.
dr. Kránitz Péter: Az igazgatónő szeretné módosítani az Iskola szakmai alapdokumentumát.
A KLIK nem ért vele egyet, melynek a mi szempontunkból nincs jelentősége. A jogszabály
azt írja elő, hogy nekünk, mint működtetőknek kell dönteni a módosítás támogatásáról.
Javaslom, hogy támogassuk, mert logikus igazgatónő kérése.
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, ismertetem a határozati
javaslatokat:
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján - mint az
intézmény működtetője - a Szent Márton Általános Iskola szakmai
alapdokumentumának – intézmény átszervezésnek minősülő - módosításával, egyetért
az alábbiak szerint:
Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
alapfeladatán belül az érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdő tanulókat látja el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről a Szent Márton
Általános Iskola igazgatóját határozati kivonat megküldésével tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 24.”
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2014. (IV. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján - mint az
intézmény működtetője - a Szent Márton Általános Iskola szakmai
alapdokumentumának – intézmény átszervezésnek minősülő - módosításával,
egyetért az alábbiak szerint:
Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
alapfeladatán belül az érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés
fejlődés zavarral küzdő tanulókat látja el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről a Szent Márton
Általános Iskola igazgatóját határozati kivonat megküldésével tájékoztassa.
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Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 24.
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján - mint az
intézmény működtetője - a Szent Márton Általános Iskola szakmai
alapdokumentumának – intézmény átszervezésnek minősülő - módosításával, egyetért
az alábbiak szerint:
Alapfeladatok közül az integrációs felkészítés feladatot törölni kell.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről a Szent Márton
Általános Iskola igazgatóját határozati kivonat megküldésével tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 24.”
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2014. (IV. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján - mint az
intézmény működtetője - a Szent Márton Általános Iskola szakmai
alapdokumentumának – intézmény átszervezésnek minősülő - módosításával,
egyetért az alábbiak szerint:
Alapfeladatok közül az integrációs felkészítés feladatot törölni kell.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről a Szent Márton
Általános Iskola igazgatóját határozati kivonat megküldésével tájékoztassa.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. április 24.
6. Vállalkozási szerződés az araki közvilágítás rekonstrukciójával kapcsolatban

Majthényi Tamás polgármester: Annyit fűznék hozzá az előterjesztésben lévő
szerződéstervezethez, hogy a kompakt fénycső és a LED-es közötti árkülönbség 1.178.958.Ft. A cserével az araki világítás költsége a jelenlegi 25 %-ára fog csökkenni.
Burján Tamás: Hány év alatt térül meg?
Majthényi Tamás polgármester: Arakon 5-6 év.
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Mák Ferenc: Én is azt mondom, hogy legyen LED-es, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire
sötétednek be.
Majthényi Tamás polgármester: Ez afféle mintaprojekt lehet. Nem tudok róla, hogy itt a
környéken van már ledes közvilágítás.
Mák Ferenc: Mikor lesz kész?
Majthényi Tamás polgármester: A szerződés aláírásától számítva maximum 2 hónap.
Gráczol Attila: Hány darab?
Majthényi Tamás polgármester: 47 darab lámpatest. Amennyiben mindenki egyetért vele,
ismertetem a határozati javaslatot:
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a GÁTIBA Energie Kft.-től (8200 Veszprém, Csillag u. 13., Cg.
19-09-514042) megrendelje Arak közvilágítási rekonstrukcióját az ajánlatban közölt
műszaki feltételeknek megfelelően, 4.640.540,- Ft + ÁFA, azaz Négymillióhatszáznegyvenezer-ötszáznegyven forint + ÁFA vállalkozói díj kikötése mellett.
A vállalkozói díj fedezete a költségvetésben biztosított. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. május 31.”
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2014. (IV. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a GÁTIBA Energie Kft.-től (8200 Veszprém, Csillag u. 13., Cg.
19-09-514042) megrendelje Arak közvilágítási rekonstrukcióját az ajánlatban közölt
műszaki feltételeknek megfelelően, 4.640.540,- Ft + ÁFA, azaz Négymillióhatszáznegyvenezer-ötszáznegyven forint + ÁFA vállalkozói díj kikötése mellett.
A vállalkozói díj fedezete a költségvetésben biztosított. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Majthényi Tamás polgármester
Határidő: 2014. május 31.
7. A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának kiegészítése

Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.
dr. Kránitz Péter: Azért van szükség a kiegészítésre, hogy beleírjuk a belső ellenőrzési
dolgokat. A előterjesztésben dőlt betűvel szedett rész kerülne bele az SZMSZ-be.
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Dr. Mészáros Tibor: Ki lenne a belső ellenőr?
dr. Kránitz Péter: A napirendi pont keretében nem kell arról dönteni, hogy melyik külső
céget bízzuk meg. Valószínű, hogy Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló cégét fogjuk
megbízni.
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot:
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
A módosítás hatályba lépésének ideje 2014. május 1. napja.
A képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy ezen intézkedésről a Győr-Moson
Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát értesítse.”
A Képviselő-testület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2014. (IV. 23.) határozat
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
A módosítás hatályba lépésének ideje 2014. május 1. napja.
A képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy ezen intézkedésről a GyőrMoson Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát
értesítse.
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta.

Kmf.
Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző
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1. számú melléklet
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