
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-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, Burján Tamás, Kovátsits 
Attila képviselők; Varga Melinda óvodavezető, dr. Kránitz Péter jegyző. 
 
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. A Halászi Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2013-2014 nevelési évről  
 
2. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása  
 
3. A Halászi Község Önkormányzatának vagyonáról szóló rendelet megalkotása  
 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása  
 
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
 
6. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása  

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

48/2014. (VIII. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 13-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. A Halászi Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2013-2014 nevelési évről  
 
2. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása  
 
3. A Halászi Község Önkormányzatának vagyonáról szóló rendelet megalkotása  
 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása  
 
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
 
6. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása  

 
 



 

 

 
NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 

 
 
1. A Halászi Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2013-2014 nevelési évről  
 
Majthényi Tamás polgármester: A részletes írásos anyagot kiküldtük, továbbá most az ülés 
előtt ehhez néhány kiegészítő adatot tartalmazó táblázatot osztottunk ki. Jelen van az 
intézmény vezetője, ezért neki adom meg a szót, ha kiegészítést kíván tenni most megteheti. 
 
Varga Melinda óvodavezető röviden összefoglalta a Halászi Óvoda és Bölcsőde 
beszámolóját. 
 
Varga Melinda: Az Önkormányzat bölcsődei feladat-ellátási megállapodást kötött Hédervár, 
Máriakálnok, Lipót, Darnózseli községekkel. 
 
Kovátsits Attila: Vannak onnan gyerekek? 
 
Varga Melinda: Van egy darnai kislány és szeptemberben Lipótról fog érkezni egy kisfiú. 
2015. szeptember elsejétől a törvény értelmében a 3. életévét betöltött gyermeknek kötelező 
óvodába járni. Ha nem teszik, a jegyző úr felszólítja a szülőt. 
 
Kovátsits Attila: Ki jelzi, ha nem jelent meg? 
 
Varga Melinda: A védőnő jelzi nekem, hogy kinek kell óvodába jönni. 
 
Kovátsits Attila: Mennyi az a hivatalos hiányzási idő, amíg nem vagy köteles jelenteni a 
jegyzőnek? 
 
Varga Melinda: Egy hónap. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot: 

 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Halászi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 2013/2014 nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről az 
intézmény vezetőjét határozati kivonat megküldésével is 
értesítse. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 
 



 

 

49/2014. (VIII. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Halászi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 2013/2014 nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről az 
intézmény vezetőjét határozati kivonat megküldésével is 
értesítse. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
 
2. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot kiküldtük. Kötelező megalkotnunk ezt a 
rendeletet augusztus 15-ig. Úgy látom nincs kérdése senkinek, akkor fel is teszem szavazásra 
a rendeletet. 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 10/2014. (VIII. 15.) 
önkormányzati rendeletét 4 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta.  
 

 
3. A Halászi Község Önkormányzatának vagyonáról szóló rendelet megalkotása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot kiküldtük. Kötelező megalkotnunk ezt a 
rendeletet augusztus 31-ig. Megkérem a jegyző urat, hogy tegyen kiegészítést. 
 
Dr. Kránitz Péter: A rendeletben a vagyonkezelésre vonatkozó szabályok újak, a többi 
rendelkezés lényegében ugyanaz, mint a 2012-ben elfogadott rendeletnél. A vagyonkezelést 
törvényességi kifogások alapján kell újraszabályoznunk, de mivel elég terjedelmes 
rendelkezéseket kellett beiktatnunk célszerűbbnek láttam egy új rendeletet alkotni, ahelyett, 
hogy a régit foltozgatnánk. Így átláthatóbb és mi is könnyebben tudjuk majd rögzíteni a 
Nemzeti Jogszabálytár felületén.  
 
Kovátsits Attila: Ha jól emlékszem az értékhatárok is ugyanezek voltak, az tehát nem 
változott? 
 
Dr. Kránitz Péter: Nem változott.  
 
Majthényi Tamás polgármester: Ha nincs több kérdés szavazzunk a rendeletről.  
 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Község 
Önkormányzatának vagyonáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati 
rendeletét 4 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta.  

 



 

 

 
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot kiküldtük. Ismét a jegyző urat kérem meg az 
előterjesztésre.  
 
Dr. Kránitz Péter: A temető rendelet aktualizálására több okból is szükség van. Maga az 
alaprendelet 2001-es és bár azóta a háttérjogszabályok helyett nem fogadtak el újabbat azok 
tartalma változott. A helyi rendelet ezeket a változásokat nem követte minden esetben, bár 
többször is módosításra került a 13 év alatt, de leginkább csak a melléklete, mely a díjakat 
tartalmazta. Az új rendelet megalkotásának aktualitását az is adja, hogy tavaly a járási hivatal 
ellenőrizte a temető üzemeletetését és kifogásolták, hogy régi a rendeletünk. Idén újra jönni 
fognak utóellenőrzésre, addig ezt rendbe kell tennünk. A harmadik - és legfontosabb - 
aktualizálási ok az, hogy a temetőt sürgősen bővíteni kell.  Ehhez meg kell vásárolni a 
szomszédos területet, mellyel kapcsolatban a testület már döntést hozott, de a végrehajtás 
nehézkes az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárs miatt. Ha viszont már bővítésre kerül 
a sor lehetőség lesz megteremteni olyan szolgáltatásokat is amelyek eddig nem voltak. 
Kötelező például WC-t építeni. Ha az új részen új ravatalozó készül azzal együtt ez is 
megoldható. Szerintem mindenképpen meg kellene előre terveztetni az új rész kialakítását, 
már csak azért is, hogy a sorok kialakításánál szabályosabb eredményt érhessünk el, mint a 
régi temetőrésznél. Az új rendelet lehetőséget ad majd arra is, hogy urnafalat építsünk, esetleg 
urnasírhelyeket jelöljünk ki. A polgármester úrral arra jutottunk, hogy a sírbolt kialakításának 
lehetőségét nem tartalmazza majd a rendelet, mivel erre nem mutatkozik igény, viszont a 
helyet más temetkezési helyek elől elveszi. Amennyiben a testületnek más az álláspontja 
kiegészíthetjük ezzel a rendeletet. Egyébként pedig a hatályba léptetésnél kitér arra a tervezet, 
hogy a meglévő temetkezési helyekre nem alkalmazhatóak a rendeletben előírt távolságok, 
tehát a régi temetőrészen már kialakul, vagy megváltott sírhelyeken nem változtat az új 
rendelet hatályba lépése sem.  
 
Burján Tamás: Kriptát nem is építhet senki? 
 
Dr. Kránitz Péter: A rendelet szerint nincs rá lehetőség, de bele lehet rakni. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Betehetjük akkor is, ha kéri valaki. 
 
Dr. Kránitz Péter: Néztem rendeleteket, valahol 100.000.- Ft a megváltási díj 20, vagy 25 
évre. 
 
Burján Tamás: A WC kötelező? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Igen, de amíg nem vesszük meg a temető melletti területet, 
addig felesleges beruházni, szerintem. Az új ravatalozóba ki lehet alakítani. 
 
Kovátsits Attila: Javasolnám, hogy a község nagy halottjainak legyen fenntartott sírhely. Ha 
nincs a közelben hozzátartozó, akkor sem tehetik ki onnan. Egyfajta védettséget jelentene. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Halászin van 2-3 díszsírhely. Úgy gondolom, amíg 
normálisan áll az ember, az aktuális képviselő-testület a dolgokhoz, addig nem lehet ebből 
probléma. Ha nincs más javaslat szavazzunk a rendeletről.  
 



 

 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 12/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletét 4 igen 
(egyhangú) szavazattal megalkotta.  

 
 
5. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot kiküldtük. Gondolom már mindenkinek 
egyértelmű ,hogy miként zajlik a megállapodás módosításának eljárása. Minden településnek 
jóvá kell hagynia. Ismertetem a határozati javaslatot:  
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 
Lébény város és Mecsér község a Gyermekek Átmeneti Otthona 
szolgáltatáshoz való csatlakozással módosuljon.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

50/2014. (VIII. 13.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodása 
Lébény város és Mecsér község a Gyermekek Átmeneti Otthona 
szolgáltatáshoz való csatlakozással módosuljon.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása  
 
Majthényi Tamás polgármester: A jegyző a helyi választási iroda vezetője. Ő tesz javaslatot 
a helyi választási bizottság tagjaira.  
 
Dr. Kránitz Péter: A Helyi Választási Bizottság feladata lesz az önkormányzati választás 
eredményének megállapítása, illetve a nap közben felmerülő kifogások elbírálása. Az alábbi  
személyekre szeretnék javaslatot tenni. Feltételezem, hogy a képviselők név és lakcím alapján 
is tudják, hogy kikről van szó: 
 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a 
alapján a Halászi Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket megválasztja: 

- Csizmadia Rita 9228 Halászi, Dunasor 53. 
- Polreisz Mária 9228 Halászi, Petőfi utca 18. 



 

 

- Mátyás Anita 9228 Halászi, Petőfi utca 6. 
 
Póttagok:  
- Gergó Marietta 9228 Halászi, Győri út 9. 
- Nagy Eszter 9228 Halászi, Szent Márton utca 16. 

 
 
Majthényi Tamás polgármester: Aki egyetért az elhangzott határozati javaslattal, az igennel 
szavazzon.  
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

51/2014. (VIII. 13.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a 
alapján a Halászi Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi 
személyeket megválasztja: 

- Csizmadia Rita 9228 Halászi, Dunasor 53. 
- Polreisz Mária 9228 Halászi, Petőfi utca 18. 
- Mátyás Anita 9228 Halászi, Petőfi utca 6. 
 
Póttagok:  
- Gergó Marietta 9228 Halászi, Győri út 9. 
- Nagy Eszter 9228 Halászi, Szent Márton utca 16. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 17.50 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


