
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án 18.00 
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), Burján Tamás, Kovátsits Attila, Stark Ernő, Mák Ferenc, Dr. Mészáros Tibor 
képviselők; 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. Beszámoló az Önkormányzat és a Közös Hivatal első féléves gazdálkodásáról  
 
2. Az AQUA Kft előterjesztése gördülő fejlesztési terv jóváhagyására  
 
3. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
előterjesztése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 jelű, „A mosonmagyaróvári nagytérség 
települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban  
 
4. Tájékoztató a Varga Györggyel megkötött haszonbérleti szerződés ügyében, valamint 
tájékoztató a halászi külterület 0202. helyrajzi számú ingatlan érintő haszonbérleti ajánlatról.   
 
5. A gázfogadó állomás melletti út kialakítási lehetőségének megvizsgálása 
 
6. Egyéb aktuális ügyek  
- Döntés a szociális célú tűzifa támogatási programban való részvételről 
- Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
- Sportkör támogatási kérelme 
- Köztisztviselők jutalmazása 
- Gépkocsi, gépjárműbeszerzés, kilométer keret megállapítása 
- Szent Márton Általános Iskolába 1 fő munkavállaló felvétele 
- Parkoló kialakítása a Ságvári Endre utcába 

 
52/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 2-ai ülésének 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Beszámoló az Önkormányzat és a Közös Hivatal első féléves gazdálkodásáról  
2. Az AQUA Kft előterjesztése gördülő fejlesztési terv jóváhagyására  
3. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
előterjesztése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 jelű, „A mosonmagyaróvári nagytérség 
települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban  
4. Tájékoztató a Varga Györggyel megkötött haszonbérleti szerződés ügyében, 
valamint tájékoztató a halászi külterület 0202. helyrajzi számú ingatlan érintő 
haszonbérleti ajánlatról.   



 

 

5. A gázfogadó állomás melletti út kialakítási lehetőségének megvizsgálása 
6. Egyéb aktuális ügyek  
- Döntés a szociális célú tűzifa támogatási programban való részvételről 
- Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
- Sportkör támogatási kérelme 
- Köztisztviselők jutalmazása 
- Gépkocsi, gépjárműbeszerzés, kilométer keret megállapítása 
- Szent Márton Általános Iskolába 1 fő munkavállaló felvétele 
- Parkoló kialakítása a Ságvári Endre utcába 

 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
1. Beszámoló az Önkormányzat és a Közös Hivatal első féléves gazdálkodásáról  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót. Átadom a szót elnök úrnak. 
 
Burján Tamás: Javaslom mindkét beszámoló elfogadását. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatokat: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
elfogadja.” 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

53/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

54/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 

Zsigmond Anasztázia elköszönve elhagyta a termet. 
 
 
 



 

 

2. Az AQUA Kft előterjesztése gördülő fejlesztési terv jóváhagyására  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Annyit fűznék még 
hozzá, hogy a héten kormánydöntés született, miszerint kettő szolgáltató cég lesz. Egyik az 
energiával – távhő, elektromos áram, földgáz –, a másik a vízzel, szennyvízzel fog 
foglalkozni. Ennek ismeretében nincs nagy jelentősége annak, amit most jóváhagyunk.  
Amennyiben nincs kérdés, ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AQUA Szolgáltató Kft. 
gördülő fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.”  
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

55/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az AQUA Szolgáltató Kft. 
gördülő fejlesztési tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 
dr. Kránitz Péter: A tegnapi máriakálnoki közmeghallgatáson az AQUA Kft. munkatársa 
elmondta, hogy október közepén indulna a használt étolaj begyűjtése. Havonta egyszer gyűjtő 
autó járja a falut. Egyenlőre a gyűjtőedényről mindenkinek maga kell gondoskodjon. Később 
tervezik bővíteni a szolgáltatást, csereedényekkel. 
 
Mák Ferenc: Érdekük a használt olaj begyűjtse, azt használják a szennyvíztelepen 
áramfejlesztéshez a gázturbinák működtetéséhez. Eddig azért nem tudták beüzemelni a 
gázturbinákat, mert kevés volt a zsiradék a szennyvízbe. Ezért ingyenes lesz. 
 
Burján Tamás: Az is igaz, hogy nem zsírosodik a vezetékrendszer. 

 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat 1. 
számú mellékletét képező az AQUA Szolgáltató Kft-vel mint közszolgáltatóval, 
szennyvíztisztító telep üzemeltetővel megkötendő együttműködési megállapodást, mely a 
háztartási felhasználású olajokból, zsírokból keletkező hulladék díjmentes begyűjtését, 
elszállítását és megsemmisítését biztosító tevékenység ellátására vonatkozik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: 2014. szeptember 30.” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

56/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja jelen határozat 1. 
számú mellékletét képező az AQUA Szolgáltató Kft-vel mint közszolgáltatóval, 
szennyvíztisztító telep üzemeltetővel megkötendő együttműködési megállapodást, mely 



 

 

a háztartási felhasználású olajokból, zsírokból keletkező hulladék díjmentes begyűjtését, 
elszállítását és megsemmisítését biztosító tevékenység ellátására vonatkozik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: 2014. szeptember 30. 

 
 
3. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
előterjesztése a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0022 jelű, „A mosonmagyaróvári nagytérség 
települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban 
  
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs 
kérdés ezzel kapcsolatban, ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete nyilatkozza, hogy a  
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0022 pályázata üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a 
pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

57/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete nyilatkozza, hogy a  
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0022 pályázata üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a 
pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik. 

 
 
4. Tájékoztató a Varga Györggyel megkötött haszonbérleti szerződés ügyében, valamint 
tájékoztató a halászi külterület 0202. helyrajzi számú ingatlan érintő haszonbérleti 
ajánlatról 
 
Majthényi Tamás polgármester: Varga Györggyel korábban megkötött 1601/1 és 160/2. 
hrsz. ingatlanok haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról lenne szó. 
 
Kovátsits Attila: Emelünk díjat? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Emelhetünk. Felajánlotta, hogy amennyiben adunk 
kavicsot, saját gépeivel megcsinálja az utakat Arakon. Most döntsünk a meghosszabbításról, 
az emelésről később. Ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Varga György 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros u. 34. szám 
alatti lakossal (illetve a kifüggesztés alapján előhaszonbérletre jogosult személlyel) a 
Halászi, külterületi 1601/1 és 160/2. hrsz.-ú összesen 15 Ha 8294 m2 területű, 



 

 

287,38AK értékű, szántó és erdő művelési ágú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti 
szerződést  2020 év október 31-ig meghosszabbítsa." 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta.  
 

58/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Varga György 9200 Mosonmagyaróvár, Fuvaros u. 34. szám alatti lakossal (illetve 
a kifüggesztés alapján előhaszonbérletre jogosult személlyel) a Halászi, külterületi 
1601/1 és 160/2. hrsz.-ú összesen 15 Ha 8294 m2 területű, 287,38AK értékű, szántó és 
erdő művelési ágú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést  2020 év október 
31-ig meghosszabbítsa.  

 
 
Majthényi Tamás polgármester: Jött egy ajánlat Frauhammer Mátyástól, aki máriakálnoki 
illetőségű gazdálkodó. Haszonbérbe venné a Halászi, külterületi 0202 hrsz. ingatlant, mely 
Arakon, a "kis patkónál" található (2827 m2 alapterületű, 5,65 AK értékű, 4-es minőségi 
osztályú szántó). Az ajánlata évi 17.000,- Ft (szóval 60.000,- Ft/ha). Elmondása alapján eddig 
is ő használta. Ismertetem a határozati javaslatot: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Frauhammer Mátyás, 9231 Máriakálnok, Kápolna tér 1. szám 
alatti lakossal (illetve a kifüggesztés alapján előhaszonbérletre jogosult személlyel)  a 
Halászi, külterületi 0202 hrsz.-ú, 2827 m2 alapterületű, 5,65 AK értékű, 4-es minőségi 
osztályú szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozóan haszonbérleti szerződést kössön 
17.000,- Ft/év haszonbérleti díj kikötése mellett, határozott, öt éves időtartamra." 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

59/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Frauhammer Mátyás, 9231 Máriakálnok, Kápolna tér 1. szám alatti lakossal 
(illetve a kifüggesztés alapján előhaszonbérletre jogosult személlyel)  a Halászi, 
külterületi 0202 hrsz.-ú, 2827 m2 alapterületű, 5,65 AK értékű, 4-es minőségi osztályú 
szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozóan haszonbérleti szerződést kössön 17.000,- 
Ft/év haszonbérleti díj kikötése mellett, határozott, öt éves időtartamra. 

 
 
5. A gázfogadó állomás melletti út kialakítási lehetőségének megvizsgálása 
 
Majthényi Tamás polgármester: A Révai utca és a Béke sor közötti szakaszról van szó. 
Körülbelül 5-8 éve szó volt arról, hogy megvesszük ezt a területet. Az itt lévő út nem 
önkormányzati tulajdon, magánkézbe van. Akkor 12 méter volt az út szélessége, most 18 
méter. Ezért új vázrajzot kell csinálni.  
 
Kovátsits Attila: Lenne két telkünk? 



 

 

 
Majthényi Tamás polgármester: Ettől függetlenül megvan a két telek. Kiss Lajossal 
kiméretjük, megkeressük a tulajdonosokat. Nem vagyunk rákényszerülve, hogy megvegyük a 
területet. De ha nem tesszük, a tulajdonosa lezárhatja megszűntetve az utat. A falu érdekében 
vegyük meg. 
 
Mák Ferenc: Szerintem is vegyük meg. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Jelezzük vételi szándékunkat a tulajdonosok felé. 
Mindenek előtt vázrajzot kell készítetni, addig árat sem tudunk mondani. Szándékunkban áll 
levédetni út céljából. Ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete összhangban hatályos 
településrendezési eszközeinek előírásaival kifejezi azon szándékát, hogy a Révai utca 
és a Béke sor közötti önkormányzati közút szabályozási tervben megjelölt 
nyomvonalának kialakítása érdekében az érintett tulajdonosoktól a szükséges 
területeket meg kívánja vásárolni.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy földmérő technikus segítségével a 
megvásárlással érintett pontos területrészeket mérje fel, továbbá felhatalmazza, hogy 
az érintett területek tulajdonosaival a vételárat illetően tárgyalásokat kezdeményezzen. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: folyamatos” 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

60/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete összhangban hatályos 
településrendezési eszközeinek előírásaival kifejezi azon szándékát, hogy a Révai utca 
és a Béke sor közötti önkormányzati közút szabályozási tervben megjelölt 
nyomvonalának kialakítása érdekében az érintett tulajdonosoktól a szükséges 
területeket meg kívánja vásárolni.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy földmérő technikus segítségével a 
megvásárlással érintett pontos területrészeket mérje fel, továbbá felhatalmazza, hogy 
az érintett területek tulajdonosaival a vételárat illetően tárgyalásokat kezdeményezzen. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
6. Egyéb aktuális ügyek 
- Döntés a szociális célú tűzifa támogatási programban való részvételről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Október 6-ig lehet igényelni. 12 m3- re vagyunk 
jogosultak. 
 



 

 

Mák Ferenc: Igényeljük. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz támogatást 
igényel. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy 12 m3 keménylombos tűzifa igényléséhez szükséges 
15.240,- Ft összegű önerőt saját költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, 
és nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására és a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

61/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz támogatást 
igényel. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy 12 m3 keménylombos tűzifa igényléséhez szükséges 
15.240,- Ft összegű önerőt saját költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, 
és nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően 
 
 

- Bursa Hungarica csatlakozási nyilatkozat 
 
Majthényi Tamás polgármester: Mindenki tudja, miről van szó. Idén is szándékunkban van 
csatlakozni? Ki az, aki elfogadja? Az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben is csatlakozni 
kíván a Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj rendszerhez.” 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  



 

 

 
62/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben is csatlakozni 
kíván a Bursa Hungarica pályázati ösztöndíj rendszerhez. 

 
 

- Sportkör támogatási kérelme 
 

Majthényi Tamás polgármester: Idén lesz a 20 éves jubileuma annak, hogy a Magyar 
Kupába eljutottak a főtáblába. Szeretnének egy nagyobb ünnepséget tartani, a lipóti csapattal 
játszani. 200.000,- Ft-ot szeretnének kérni. 
 
Kovátsits Attila: Az év elején nem tudták, hogy jubilálnak? Minden egyesület úgy kéri a 
támogatást, hogy számolnak ezzel. Én tartózkodom, bulira soknak találom a 200.000,- Ft-ot. 
 
Gráczol Attila: Ez történelem. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi 
Sportegyesület, mint non profit szervezet működési célú támogatását az éves 
költségvetésben elfogadott összeghez képest 200.000,- Ft-tal megnöveli a költségvetés 
általános tartaléka terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon.” 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta.  
 

63/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi 
Sportegyesület, mint non profit szervezet működési célú támogatását az éves 
költségvetésben elfogadott összeghez képest 200.000,- Ft-tal megnöveli a költségvetés 
általános tartaléka terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon. 
 

Majthényi Tamás polgármester: Itt említeném meg, hogy hétvégén itt volt a 
Mosonmagyaróvári Kézilabda Club. Részt vettek sétahajózáson és meghívtuk őket ebédre.  
 
- Köztisztviselők jutalmazása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Máriakálnok és Püski már jóváhagyta a Közös Hivatal 
dolgozóinak jutalmazását, bruttó 300.000.- Ft fejenként.  
 
Mák Ferenc: A közös költségvetésből miért ne kaphatnának. 



 

 

 
Gráczol Attila: Megérdemlik. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halászi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők jutalmazására kerüljön sor. A 
Képviselő-testület ehhez a Közös Hivatal részére 2.324.100.- Ft összegű jutalomkeretet 
biztosít az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére.” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

64/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halászi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők jutalmazására kerüljön sor. A 
Képviselő-testület ehhez a Közös Hivatal részére 2.324.100.- Ft összegű jutalomkeretet 
biztosít az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
 

- Gépkocsi, gépjárműbeszerzés, kilométer keret megállapítása 
 
Burján Tamás: Javaslom, hogy az Önkormányzat vásároljon egy autót a polgármester úr 
részére. Már tudjuk, hogy ő lesz ismét a polgármester és több sikeres cikluson van túl. A 
költségtérítése a felére fog csökkeni. Havi kilométer korlátozás mellett használná, 
önkormányzati üzemanyag kártyával tankolna. Év végi elszámolás után kifizetné az ezen 
felüli üzemanyag fogyasztást. Valamilyen szinten így kompenzálnánk neki a költségtérítésből 
kieső részt. Nem a saját autóját kellene szervizelnie, nem kellene cégautót fizetnie saját autója 
után. Most van rá lehetőség. 
 
Mák Ferenc: Ha maradna a költségtérítés, akkor is megéri venni. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A költségtérítésre maximum 77.000.- Ft-ot fogok kapni. 
Saját autóm után a cégadó 73.000.- Ft negyedévente. A másik lehetőség az lenne, hogy 
felveszem bérként. Így 35.000.- Ft-ot kapnék havonta. 
 
Mák Ferenc: Mindenképpen autót kell venni a hivatalnak. Milyen típusban gondolkodsz? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Skoda Octavia. 
 
Burján Tamás: Tamás kérlek, tegyél javaslatot a kilométer korlátozásra. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A havi 3000 km biztosan elég. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Évi 20.000 km-re gondoltam. 
 
Mák Ferenc: Annyit én megyek egy évben. Egy polgármester ennél többet megy. 
 
Burján Tamás: Legyen 30.000 km évente. 



 

 

 
Mák Ferenc: Ha nem elég, lehet módosítani. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az önkormányzati gépkocsi vásárlással kapcsolatban 
bekértem 3 árajánlatot. A legkedvezőbb a LEIER Autó Kft-től érkezett, ez bruttó 5.200.000,- 
Ft-ról szól. Ha tehát mindenki egyetért a gépkocsi beszerzéssel, akkor az alábbi határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személygépkocsi beszerzését 
határozza el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a személyautót 
megrendelje, azzal, hogy annak vételárát, azaz bruttó 5.200.000,- Ft-ot a költségvetés 
általános tartaléka terhére kell biztosítani.” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

65/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személygépkocsi beszerzését 
határozza el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a személyautót 
megrendelje, azzal, hogy annak vételárát, azaz bruttó 5.200.000,- Ft-ot a költségvetés 
általános tartaléka terhére kell biztosítani. 

 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben mindenki egyetért az évi 30.000 km kerettel, 
az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
beszerzésre kerülő személygépkocsi használatának részletes szabályait belső 
szabályzatban kell megállapítani. A szabályzatot a jegyző köteles elkészíteni az alábbi 
szempontok alapján: 
- A gépkocsit elsősorban a polgármester használhatja hivatásából eredő kötelezettségei 
és feladatai teljesítése során. 
- A gépkocsira a kötelező felelősségbiztosításon túl casco biztosítást is kell kötni. 
-  A gépkocsi használata üzemanyagkártyával történhet, legfeljebb évi 30.000 km keret 
erejéig. Az ezt meghaladó mértékű használatot a polgármester saját költségére köteles 
kifizetni.  
A szabályzat jóváhagyására a Képviselő-testület az alpolgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős: Jegyző, illetve Alpolgármester 
Határidő: 2014. december 31." 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

66/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a beszerzésre 
kerülő személygépkocsi használatának részletes szabályait belső szabályzatban kell 
megállapítani. A szabályzatot a jegyző köteles elkészíteni az alábbi szempontok alapján: 



 

 

- A gépkocsit elsősorban a polgármester használhatja hivatásából eredő kötelezettségei 
és feladatai teljesítése során. 
- A gépkocsira a kötelező felelősségbiztosításon túl casco biztosítást is kell kötni. 
-  A gépkocsi használata üzemanyagkártyával történhet, legfeljebb évi 30.000 km keret 
erejéig. Az ezt meghaladó mértékű használatot a polgármester saját költségére köteles 
kifizetni.  
A szabályzat jóváhagyására a Képviselő-testület az alpolgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős: Jegyző, illetve Alpolgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
Majthényi Tamás polgármester: Szeretnénk venni a dolgozóink hatékonyabb munkájának 
elősegítése céljából vagy egy kommunális traktort, vagy egy Multicart. Talán az előbbi 
praktikusabb lenne. Elbírja a rézsűkaszát, kaszálni lehetne vele a kerékpárút padkáját.  
 
Mák Ferenc: Nem kellene addig várni, míg pályázatot írnak ki rá? 
 
dr. Kránitz Péter: Régóta mondják már, hogy kiírják. Attól még később is pályázhatunk 
egyre, hogy most veszünk. Addig is tudnak vele dolgozni. 
 
Gráczol Attila: Mennyi pénzt szánnánk erre? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem az általam bekért árajánlatokat és a 
javaslatomat, hogy szerintem mit kellene vennünk első körben. Az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot az Agrolánc Kft. adta. Néhány plusz kiegészítőre is javaslatot tennék. 
Így mindenképpen javaslom a fűthető kabint, vagy a hidraulikus gyorscsatlakozókat. A 
javasoltakon kívül még hótolólapot kell majd beszereznünk, de úgy gondolom, hogy ezt egy 
helyi vállalkozó jóindulatú segítségével a piaci árnál lényegesen kedvezőbb áron is meg 
tudjuk majd tenni később. Amennyiben mindenki hozzájárul a gépvásárláshoz, az alábbi 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kommunális géppark 
bővítése és korszerűsítése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi 
erőgép, illetve munkaeszközök beszerzését az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó 
Agrolánc Kft-től (2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.) megrendelje: 
- Antonio Carraro Tigre 4400F kommunális kistraktor (fűthető fülke, állítható 
kormányoszlop, első hárompont, 4db hátsó és 2 db első hidraulikus gyorscsatlakozóval 
- Rinieri BRF 350 rézsűkasza (olajhűtővel) 
- Caroni TL 1500 FSC szárzúzó. 
 
A mindösszesen nettó 8.618.920,- Ft, azaz bruttó 10.946.028,- Ft összegű vételár  
fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére kell biztosítani.” 

 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 
 
 



 

 

67/2014. (X. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kommunális géppark bővítése 
és korszerűsítése érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi erőgép, 
illetve munkaeszközök beszerzését az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó 
Agrolánc Kft-től (2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.) megrendelje: 
- Antonio Carraro Tigre 4400F kommunális kistraktor (fűthető fülke, állítható 
kormányoszlop, első hárompont, 4db hátsó és 2 db első hidraulikus gyorscsatlakozóval 
- Rinieri BRF 350 rézsűkasza (olajhűtővel) 
- Caroni TL 1500 FSC szárzúzó. 
 
A mindösszesen nettó 8.618.920,- Ft, azaz bruttó 10.946.028,- Ft összegű vételár  
fedezetét a költségvetés általános tartaléka terhére kell biztosítani. 

 
 
- Szent Márton Általános Iskolába 1 fő munkavállaló felvétele 
 
Majthényi Tamás polgármester: Felmerült, hogy fel kellene venni egy főt az iskolába, 
mivel sok az étkező gyermek a konyhán. Február 28-ig van a közfoglalkoztatott. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Mennyivel növekedett az étkező gyerekek száma? 
 
Varga Melinda: 186 fő étkezik most. 
 
Majthényi Tamás polgármester: 50 %-kal esznek többen az iskolába, mint tavaly. Jelenleg 
van forrásunk a létszámbővítésre, és szükség is van rá. 
 
Dr. Mészáros Tibor: Helybelit vegyünk fel. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben mindenki egyetért a létszámbővítéssel, az 
alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
létszámkeretét - figyelembe véve a Szent Márton Általános Iskolában dolgozó technikai 
személyzet munkaterhének, az étkeztetéssel összefüggő feladatok következtében történő 
megnövekedését - 1 fővel megemeli. E döntést a költségvetés soron következő 
módosítása során figyelembe kell venni. ” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

68/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
létszámkeretét - figyelembe véve a Szent Márton Általános Iskolában dolgozó technikai 
személyzet munkaterhének, az étkeztetéssel összefüggő feladatok következtében történő 
megnövekedését - 1 fővel megemeli. E döntést a költségvetés soron következő 
módosítása során figyelembe kell venni. 

 
 



 

 

- Parkoló kialakítása a Ságvári Endre utcába 
 
Kovátsits Attila: A Ságvári Endre utcába csináljuk meg a már régóta tervezett parkolót, 
legkésőbb a búcsúig, november 9-ig. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Rendben, ismertetem a határozati javaslatot: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a Ságvári Endre utca elejére tervezett parkoló kivitelezésének 
megrendeléséről, úgy hogy az legkésőbb a település búcsújának idejére elkészüljön. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. november 9.” 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

69/2014. (X. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a Ságvári Endre utca elejére tervezett parkoló kivitelezésének 
megrendeléséről, úgy hogy az legkésőbb a település búcsújának idejére elkészüljön. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. november 9. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


