
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Máriakálnok Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének, Püski Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2014. április 30-án 17.00 órai kezdettel – Máriakálnokon, az Önkormányzat 
épületében (Rákóczi utca 6.) - megtartott együttes üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Halászi Község Önkormányzata részéről: Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila 
alpolgármester, Mák Ferenc, Kovátsits Attila, Burján Tamás, Stark Ernő, Dr. Mészáros Tibor 
képviselők; 
 
Máriakálnok Község Önkormányzata részéről: Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester, 
Ruzsa István János alpolgármester, Frauhammer József, Giczi László, Hochleitnerné Lakner 
Ágnes Márta, Bencsik Tibor, Komka Tamás István képviselők;  
 
Püski Község Önkormányzata részéről: Makai Jenő polgármester, Gonda Jánosné, Makai 
Lajos, Mátyus Balázs képviselő; 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: dr. Kránitz Péter jegyző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő, a Máriakálnoki Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő, a 
Püski Képviselő-testület 5 tagja közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt 
megnyitja, majd javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 

 
A közös hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontot egyhangúlag 
elfogadta és 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2014. (IV. 30.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 30-ai ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
A közös hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása 

 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontot egyhangúlag 
elfogadta és 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2014. (IV. 30.) határozat 
 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 30-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
A közös hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása 

 



 

 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontot egyhangúlag 
elfogadta és 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2014. (IV. 30.) határozat 
 
Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 30-ai ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
A közös hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása 

 
 

NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

A közös hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása 
 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
dr. Kránitz Péter jegyző: A közös hivatalról szeretnék beszámolni. A számszaki részét 
megtalálták az elszámolás mellékletében. A szakmai beszámolót röviden összefoglalnám a 
hivatal működéséről, bár sok minden nem történt a 2013-as évben azon kívül, hogy tettük a 
dolgunkat. 11 főt foglalkoztatunk továbbra is, Némethné Szelle Veronika - aki jelenleg 
GYES-en van, tehát bérköltségünk vele kapcsolatban nem jelentkezik – 12. főként szerepel 
ebben a rendszerben, azzal, hogy 11 főből van 1 fő - Nagy Szilvia személyében - aki 
határozott idejű jogviszonnyal rendelkezik. Változás a 2013-as év folyamán annyi volt 
személyi tekintetben, hogy Lakatos Ferencné 2012. év végen elment nyugdíjba és 2013. 
januárjában lépett be a rendszerünkbe Zsigmond Anasztázia, valamint visszatért Neubergerné 
Szabó Anita augusztusban. Az utóbbi változás lehetővé tette számunkra, hogy átszervezzük a 
munkát olyan módon, hogy Kiss Bernadett teljes mértékben leadta Halászit és Máriakálnokra 
és Püskire koncentrál, szükség volt erősítésre a pénzügyi fronton mind a két településnél. 
Most ezt a kialakult helyzetet hosszútávon tartható megoldásnak látom. Gazdálkodással 
kapcsolatos határidős feladatokat folyamatosan sikerült ellátni. A közös hivatal elszámolása is 
gördülékenyen történt, az állami támogatás is úgy jött be, ahogy vártuk 38.533.000 Ft-ot 
kaptunk. Ennek a kiadási oldalon a nagy része a személyi kiadás, ahogy látták a mellékletben 
is. Lényegében, ami előre és jól tervezhető, azok a személyi kiadások, ennek megfelelő a 
teljesítés is. Egyedül a nem rendszeres személyi juttatásoknál van az eredeti előirányzathoz 
képest nagy eltérés, ez az év végi jutalmazás, mivel az eredeti előirányzatban nem szerepelt 
keretösszeg. Dologi kiadásaink nem számottevőek, mert minden önkormányzat maga fizette a 
beszerzéseket, csak egy minimális költségen osztozunk. Egyéb dologi kiadások a különböző 
továbbképzések díjai, például a mérlegképes könyvelőinknek a kötelező továbbképzése. 
Vagyona a közös hivatalnak nincsen. Igazgatási, szociális ügyekről annyit, hogy a járás nem 
hozott a mi életünkbe áttörő változást, vagy nem volt olyan ügyünk, amit átvett, vagy 
minimális. Jöttek új államigazgatási feladatok, például visszakaptuk a telephely-engedélyezési 
eljárást. Megkaptuk a különböző telekalakításokhoz való szakhatósági hozzájárulást, 
telekmegosztás, telekfelosztás, telekegyesítés, határrendezéseknél szakhatóságként, jómagam 
működök közre. Az igazgatási ügyintézők mindennapi feladati közé tartozik a szociális 
ügyintézésen kívül a hagyatéki ügyintézés, lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyeknek az 
intézése, ami szintén a járásba is bekerült, de itt is maradt. Termőföldekkel kapcsolatos 
elővásárlási jogok, haszonbérleti jogokkal összefüggő kifüggesztések. Máriakálnokon az 
iktatás, irattárazás is az igazgatási ügyintéző feladata és az anyakönyvvezetés is. Adóhatósági 
ügyekben a feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt. Az adók megfelelő szinten 



 

 

befolytak, ez alól kivételt képez a telekadó, melynél a kintlévőségek behajtását a jövőben is 
folytatjuk, illetve fokoznunk kell. A viszonylag alacsony teljesítés annak tudható be, hogy egy 
nagyobb terület tulajdonosai vannak elmaradva az adófizetéssel. Az igazgatási szolgáltatási 
díjaknál kétmillió forint lett betervezve, ide tervezzük a belterületbe vonásokat is. Ebből 
nekünk igazából bevételünk nem származik, rajtunk keresztül kell azonban lebonyolítani az 
eljárás. Úgy látom, hogy a működő hivatali struktúra a jövőben is tartható lesz. Idén a 
választások prioritást élveznek, azok megszervezése az egyik legfontosabb eseti feladatunk 
lesz. A honlapunk fejlesztése elmaradt, azt kell pótolni. A vagyonleltárnak az átfogó 
felülvizsgálata - kiterjesztve ezt az intézményekre is - a nyárnak a programja lehet. Ennyit 
szerettem volna hozzátenni, ha van valakinek kérdése várom.  
 
Komka Tamás: Az új földtörvénnyel kapcsolatban, a televízióban többször hallottam, hogy 
bonyodalmak vannak, ezért kérdezném, hogy ennek a bizottságnak az összeállítása kinek lesz 
a feladata, az önkormányzaté, vagy a falugazdászé? 
 
dr. Kránitz Péter jegyző: A törvényben az szerepel, hogy április végéig fel kellett volna állni 
ezeknek az úgynevezett földbizottságoknak, azonban az is szerepel a törvényben, hogy 
részletszabályait majd egy kormányrendelet fogja megállapítani, ami kormányrendelet a mai 
napig nem jelent meg. Következéskép nem lehet felállítani ezeket a bizottságokat, egyébként 
jegyzői feladat lett volna. Mivel maga a kormányrendelet nem jelent meg, ezért a 
minisztériumtól azt az állásfoglalást kaptuk, hogy egyáltalán nem is fognak ilyen bizottságok 
felállni, hanem az ősszel megválasztott agrárkamarai bizottságok fogják átvenni ezeknek a 
bizottságoknak a feladatait. Az utolsó leirat szerint nekünk a kifüggesztéseket kell 
elküldenünk jóváhagyásra a földhivatal felé. Ennél többet nem tudunk mi sem. 
 
Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester: Ha nincs több hozzászólás felteszem szavazásra 
a kérdést: 
 

„... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ” 

 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 28/2014. (IV. 30.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 21/2014. (IV. 30.) határozat 
 

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
 

 



 

 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 18/2014. (IV. 30.) határozat 
 

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
 

Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.15 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
  

Majthényi Tamás Dr. Tóásóné Gáspár Emma 
polgármester polgármester 

 
  
  

Makai Jenő dr. Kránitz Péter 
polgármester jegyző 

 


