
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 18.00 
órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 38. szám alatt, az Önkormányzat épületében – 
megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila, Burján Tamás, Kovátsits Attila, Stark Ernő, 
Mák Ferenc, képviselők; Csizmadia Rita HVB elnöke; dr. Kránitz Péter jegyző, Nagy Szilvia 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. A helyi önkormányzatokról 
szóló törvény előírja, hogy a polgármester a választásokat követően 15 napon belül összehívja 
a Képviselő-testület alakuló ülését. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy az alakuló ülést a 
polgármester vezeti le. Napirend előtt felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
Csizmadia Ritát, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a választással kapcsolatban. 
 
Csizmadia Rita a HVB elnöke beszámolt a 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választásáról. (1. melléklet) 
 
Majthényi Tamás polgármester: Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
polgármestertől és a képviselőktől vegye ki az esküt, majd írassa alá az esküokmányokat. 
 
A polgármester és a képviselők letették az esküt és aláírták az esküokmányokat. Csizmadia 
Rita elköszönve elhagyta a termet. 
 
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. A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele, az esküokmányok 
aláírása 
 
2. Az alpolgármester megválasztása, ideiglenes bizottság megválasztása a titkos 
szavazás lebonyolítása céljából 
 
3. Az alpolgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 
 
4. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 
 
5. Az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása 
 
6. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
7. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, az állandó bizottságok 
megválasztása 
 
8. Döntés a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába tag delegálásáról 
 



 

 

9. Tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, az összeférhetetlenségi 
szabályokról, valamint az alakuló ülést követő, határidőhöz kötött feladatokról 
 
10. Egyéb aktuális ügyek 

- Óvoda, iskola technikai dolgozói, az Önkormányzat dolgozói, a polgármester 
úr részére jutalom megállapítása 
- Sághi Tamás kérelme 

 
A Képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
70/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 27-ei alakuló 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele, az esküokmányok 
aláírása 
2. Az alpolgármester megválasztása, ideiglenes bizottság megválasztása a titkos 
szavazás lebonyolítása céljából 
3. Az alpolgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 
4. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 
5. Az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása 
6. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
7. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, az állandó bizottságok 
megválasztása 
8. Döntés a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába tag delegálásáról 
9. Tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, az összeférhetetlenségi 
szabályokról, valamint az alakuló ülést követő, határidőhöz kötött feladatokról 
10. Egyéb aktuális ügyek 

- Óvoda, iskola technikai dolgozói, az Önkormányzat dolgozói, a polgármester 
úr részére jutalom megállapítása 
- Sághi Tamás kérelme 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
1. Az alpolgármester megválasztása, ideiglenes bizottság megválasztása a titkos szavazás 
lebonyolítása céljából 
 
Majthényi Tamás polgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.  
Az alpolgármester megválasztása az Mötv. rendelkezéseivel összhangban titkos szavazással 
történik. Ezért javaslom, hogy a testület válasszon háromtagú ideiglenes bizottságot, mely a 
leadott szavazatokat majd összeszámolja. A bizottság elnökének Stark Ernő képviselőt, 
tagjainak pedig Burján Tamás és Kovátsits Attila képviselőket javaslom. Mivel a jelöltek 
elfogadták a felkérést, ismertetem a határozati javaslatot: 

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 
megválasztásával kapcsolatos szavazás lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz 
létre. A bizottság elnökének Stark Ernő képviselőt, tagjainak pedig Burján Tamás és 
Kovátsits Attila képviselőket megválasztja.” 



 

 

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

 
71/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 
megválasztásával kapcsolatos szavazás lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz 
létre. A bizottság elnökének Stark Ernő képviselőt, tagjainak pedig Burján Tamás és 
Kovátsits Attila képviselőket megválasztja. 

 
Majthényi Tamás polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármester jogosult 
javaslatot tenni. Javaslom Gráczol Attila Gábor alpolgármesterré választását.   
 
Mák Ferenc: Nekem van más javaslatom, mivel változás történt a testület összetételében 
azon szempontból, hogy kevesebb a független, mint a FIDESZ által nyert. Eddig 4-3-ra a 
függetlenek vezettek, most fordítva van. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Szerintem nem változott az arány. Eddig is négy 
FIDESZES volt. Mi a javaslat? 
 
Mák Ferenc: Start Ernő korábban nem FIDESZ tagként, hanem FIDESZ támogatással indul 
szerintem. Dr. Mészáros Tibort javasoltam volna, mivel nincs itt magamat javaslom az 
alpolgármesteri posztra. Muszáj megtenni ezt hivatalból. 
 
dr. Kránitz Péter: A polgármester teszi a javaslatot, így az ő javaslatáról kell szavazni. 
Amennyiben Gráczol Attila nem kapja meg a szükséges többséget a tisztség betöltésére, 
akkor lehet másik javaslat, de csak a polgármesteren keresztül. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Megkérdezem a javasolt személyt, hogy vállalja-e a 
tisztség betöltését. 
 
Gráczol Attila: Köszönöm, megtiszteltetés, elfogadom. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A kiosztott, lepecsételt szavazólapokra mindenki írja rá a 
szavazatát (igen, nem, tartózkodás) majd dobja az urnába. A bizottság az urnában lévő 
szavazólapokat összeszámolja és az elnök megállapítja a szavazás végeredményét. A szavazás 
eredményéről külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés 
jegyzőkönyvéhez kell csatolni. Javaslom, hogy a Képviselő-testület ne zárta ki Gráczol Attilát 
a szavazásból. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila Gábort  az 
alpolgármesteri megbízatását érintő képviselő-testületi döntés meghozatalából, 
személyes érintettsége miatt nem zárja ki.” 
 

A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila Gábort  az 
alpolgármesteri megbízatását érintő képviselő-testületi döntés meghozatalából, 
személyes érintettsége miatt nem zárja ki. 

 



 

 

Megtörtént a szavazás, a bizottság elkészítette a jegyzőkönyvet (2. melléklet).  
 
Stark Ernő: Ismertetem a szavazás eredményét: Gráczol Attila Gábor 5 igen szavazat és 1 
tartózkodás mellett támogatást kapott. Ő tölti be az alpolgármesteri tisztséget. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila Gábort a 
település alpolgármesterévé megválasztja.” 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila Gábort a 
település alpolgármesterévé megválasztja. 

 
2. Az alpolgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alpolgármester e minőségében is köteles esküt tenni, 
mivel vonatkoznak rá a polgármesterre irányadó szabályok. Nem elégséges a képviselői 
minőségben tett eskü, mivel alpolgármesterként a képviselői jogok gyakorlásán túl a 
polgármester illető hatásköröket is gyakorolhat. Az alpolgármester esküjét a polgármester 
veszi ki. 
 
Gráczol Attila Gábor letette az alpolgármesteri esküt. 
 
3. A polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alakuló ülés kötelező naprendje a polgármester 
illetményének megállapítása is. Az új törvény nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-
testületnek az illetményre vonatkozólag, hanem azt mondja ki, hogy a helyettes államtitkár 
alapilletményének, illetménykiegészítésének és vezetői illetménypótlékának összegét kell 
alapul venni. Lakosságszámtól függ, hogy a polgármester ennek hány százalékát kapja meg. 
Esetünkben 60%-át. A polgármester költségtérítésének mértékét is megmondja a jogszabály. 
Ez az illetményének 15%-a. Kérem kizárásomat a döntés meghozatalából. Ismertetem a 
határozati javaslatokat: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert az illetményének és egyéb juttatásainak megállapítását, valamint a 
megbízatását érintő képviselő-testületi döntés meghozatalából, személyes érintettsége 
miatt kizárja.” 
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármester illetményét bruttó 448.727,- Ft összegben állapítja meg.  
 
A polgármestert mindazon béren kívüli juttatások is megilletik, melyeket a közös 
hivatalnál dolgozó köztisztviselők igénybe vehetnek, a köztisztviselőkre érvényes 
mindenkori cafetéria keretösszeg erejéig. 
 
A Képviselő-testület a polgármester részére költségtérítést állapít meg, melynek 
mértéke havonta a polgármester illetményének 15 %-a, azaz bruttó 67.309,- Ft.” 



 

 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert az illetményének és egyéb juttatásainak megállapítását, valamint a 
megbízatását érintő képviselő-testületi döntés meghozatalából, személyes érintettsége 
miatt kizárja. 

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

 
75/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármester illetményét bruttó 448.727,- Ft összegben állapítja meg.  
 
A polgármestert mindazon béren kívüli juttatások is megilletik, melyeket a közös 
hivatalnál dolgozó köztisztviselők igénybe vehetnek, a köztisztviselőkre érvényes 
mindenkori cafetéria keretösszeg erejéig. 
 
A Képviselő-testület a polgármester részére költségtérítést állapít meg, melynek 
mértéke havonta a polgármester illetményének 15 %-a, azaz bruttó 67.309,- Ft. 

 
4. Az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Társadalmi megbízatású alpolgármester esetén a 
tiszteletdíj mértékét úgy kell kiszámítani, hogy megnézzük mennyit kapna egy társadalmi 
megbízatású polgármester és e tiszteletdíj 70-90% között kell meghatározni az összeget. 
Minimum bruttó 157.055,- Ft, maximum bruttó 201.928,- Ft. A költségátalány mértéke itt is 
15 %. Lehetőség van ugyanakkor arra is, hogy ezen összegről, vagy ennek egy részéről az 
alpolgármester lemondjon. Megkérdezem a megválasztott alpolgármester urat, él-e a 
lemondási jogával?   
 
Gráczol Attila: A magam részéről túlzónak tartom ezt az összeget, mivel nem jellemező, 
hogy rendszeresen kellene helyettesítenem a polgármester urat. Inkább maradjon meg másra - 
közérdekű célra - ez a pénz az önkormányzat kasszájában. Én bruttó 30.000.- Ft-ra 
gondoltam, plusz a 15 %-os költségtérítés. Kérem kizárásomat a döntés meghozatalából. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatokat: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila Gábor 
alpolgármestert tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítását érintő 
képviselő-testületi döntés meghozatalából, személyes érintettsége miatt kizárja.” 
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 30.000,- Ft összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület az alpolgármester kérésének megfelelően részére költségtérítést 
állapít meg, melynek mértéke havonta az alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 
bruttó 4.500,- Ft.” 
 



 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila Gábor 
alpolgármestert tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítását érintő képviselő-
testületi döntés meghozatalából, személyes érintettsége miatt kizárja. 

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

 
77/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gráczol Attila társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 30.000,- Ft összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület az alpolgármester kérésének megfelelően részére költségtérítést 
állapít meg, melynek mértéke havonta az alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 
bruttó 4.500,- Ft. 

 
5. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Lehetőség van a képviselők részére tiszteletdíjat 
megállapítani. Javaslom, hogy havi bruttó 10. 000,- Ft-ban állapítsuk meg a tiszteletdíj 
mértékét, azzal, hogy a bizottsági elnökök bruttó 12.000,- Ft-ot kapjanak.  
 
Kovátsits Attila: A bizottsági elnöknek bruttó 15.000.-Ft-ot javaslok. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Rendben, akkor ezt bocsájtom szavazásra. Mindenki 
egyetért vele? 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendeletét 6 igen (egyhangú) 
szavazattal megalkotta.  

 
6. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, az állandó bizottságok 
megválasztása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az alábbi bizottságokat javaslom megválasztani: 
 
Szociális és Kulturális Bizottság  
elnök: Mák Ferenc  
elnökhelyettes: dr. Mészáros Tibor 
képviselő tag: Kovátsits Attila 
külső tagok: Darázs Jenőné 
 Vargáné Molnár Zsuzsanna 
 
Pénzügyi Bizottság  
elnök: Burján Tamás 
elnökhelyettes: Kovátsits Attila 
választott tag: Stark Ernő 
külső tagok: Varga Melinda 



 

 

 
Dönteni kell a bizottságok megválasztásáról, továbbá arról is, hogy a szervezeti és működési 
szabályzat felülvizsgálatát a fenti döntések figyelembe vételével a soron következő ülésre elő 
kell készíteni, felelőse a jegyző úr. Ismertetem a határozati javaslatokat:  

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján 
Szociális és Kulturális Bizottságát az alábbiak szerint megválasztja: 

- A bizottság elnöke: Mák Ferenc 
- A bizottság képviselő tagjai: Kovátsits Attila és dr. Mészáros Tibor 
- A bizottság nem képviselő tagjai: Darázs Jenőné és Vargáné Molnár Zsuzsanna. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ tervezetének előkészítése során 
ezt a döntést vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Kránitz Péter jegyző 
Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése” 
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján 
Pénzügyi Bizottságát az alábbiak szerint megválasztja: 
- A bizottság elnöke: Burján Tamás 
- A bizottság képviselő tagjai: Kovátsits Attila és Stark Ernő 
- A bizottság nem képviselő tagjai: Parapatics Imre és Varga Melinda. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ tervezetének előkészítése során 
ezt a döntést vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Kránitz Péter jegyző 
Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése” 
 

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

78/2014. (X. 27.) határozat 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján 
Szociális és Kulturális Bizottságát az alábbiak szerint megválasztja: 

- A bizottság elnöke: Mák Ferenc 
- A bizottság képviselő tagjai: Kovátsits Attila és dr. Mészáros Tibor 
- A bizottság nem képviselő tagjai: Darázs Jenőné és Vargáné Molnár Zsuzsanna. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ tervezetének előkészítése 
során ezt a döntést vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Kránitz Péter jegyző 

 Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése 
 
A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 

 

 
79/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján 
Pénzügyi Bizottságát az alábbiak szerint megválasztja: 
- A bizottság elnöke: Burján Tamás 
- A bizottság képviselő tagjai: Kovátsits Attila és Stark Ernő 
- A bizottság nem képviselő tagjai: Parapatics Imre és Varga Melinda. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ tervezetének előkészítése 
során ezt a döntést vegye figyelembe. 
 
Felelős: Dr. Kránitz Péter jegyző 
Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése 

 
 
7. Döntés a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába tag delegálásáról 
 
Majthényi Tamás: Ha jól emlékszem, eddig is Mák Ferenc volt. Vállalod? 
 
Mák Ferenc: Igen. 
 
Majthényi Tamás: Amennyiben nincs más javaslat, ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Mák Ferenc 
képviselőt delegálja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az érintett szervezetet 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: azonnal” 
 

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

80/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Mák Ferenc 
képviselőt delegálja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az érintett szervezetet 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 



 

 

8. Tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, az összeférhetetlenségi 
szabályokról, valamint az alakuló ülést követő, határidőhöz kötött feladatokról 
 
dr. Kránitz Péter: Minden év januárban kell vagyonnyilatkozatot tenni. Kivéve most, a 
választás után 30 nappal is kötelező benyújtani a képviselőknek, illetve a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozóknak. Ezért osztottuk ki mindenkinek a szükséges 
nyomtatványokat. Ezen kívül kérem, hogy mindenki nézze át az Mötv.-ben az 
összeférhetetlenségre és a méltatlanságra vonatkozó új szabályokat. Az összeférhetetlenségi 
és méltatlansági szabályok közül talán a legfontosabb a köztartozás-mentesség. A 
képviselőnek, a polgármesternek nyilatkoznia kell, hogy az állammal, az önkormányzattal 
szemben nincs köztartozása. A NAV oldaláról letölthető, a KOMA nyomtatványon keresztül 
kell kérni az úgynevezett köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételt. 
 
 
9. Egyéb aktuális ügyek 
- Óvoda, iskola technikai dolgozói, az Önkormányzat dolgozói, a polgármester úr 
részére jutalom megállapítása 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az óvodavezetőnek van egy kérése, a technikai személyzet 
számára év végi jutalmat szeretne kiharcolni. Nettó 25.000.- Ft-tal szeretné jutalmazni a 
dolgozókat. Szeretett volna az óvónőknek és magának is kérni. Úgy gondolom, hogy az ő 
bérük a miénkhez képest nagyjából rendben vannak. Azért is kaptak a hivatal dolgozói 
jutalmat, mert ők le vannak maradva. A technikai dolgozói igényt támogatom, a többit nem. 
 
Kovátsits Attila: Szerintem egyből vegyük hozzá az iskola technikai dolgozóit is. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben mindenki egyetért az óvoda, iskolai technikai 
dolgozói részére nettó 25.000.- Ft jutalmazással, ismertetem a határozati javaslatokat: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi 
Szent Márton Általános Iskola azon technikai dolgozói részére, akik az 
Önkormányzattal állnak foglalkoztatási jogviszonyban jutalomkeretet biztosít. A 
jutalomkeret összegét, azaz összesen 183.261,- Ft-ot a költségvetés általános tartaléka 
terhére kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e jutalmak 
megállapításáról és kiutalásáról gondoskodjon.” 
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Halászi Óvoda és Bölcsőde nem óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói egyszeri juttatásban (jutalomban) részesüljenek. A Képviselő-testület e célra 
537.845,- Ft összegű jutalomkeretet biztosít a költségvetés általános tartaléka 
terhére.” 

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

81/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Halászi 
Szent Márton Általános Iskola azon technikai dolgozói részére, akik az 
Önkormányzattal állnak foglalkoztatási jogviszonyban jutalomkeretet biztosít. A 
jutalomkeret összegét, azaz összesen 183.261,- Ft-ot a költségvetés általános tartaléka 



 

 

terhére kell biztosítani. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e jutalmak 
megállapításáról és kiutalásáról gondoskodjon. 
 

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

82/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Halászi Óvoda és Bölcsőde nem óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott 
dolgozói egyszeri juttatásban (jutalomban) részesüljenek. A Képviselő-testület e célra 
537.845,- Ft összegű jutalomkeretet biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére. 

Gráczol Attila: Javasolnám az önkormányzati dolgozók (munkavállalók és 
közalkalmazottak) év végi jutalmazását. 
 
Mák Ferenc: Legyen egy havi bér. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Én nettó 100.000.- Ft-ra gondoltam, a 20 órás hivatalsegéd 
részére pedig nettó 50.000.- Ft. Tavaly is így volt. Az alábbi határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal hogy az 
Önkormányzattal munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozói részére a polgármester jutalmat állapítson meg. Ehhez a Képviselő-testület az 
általános tartalék terhére 680.085,- Ft összegű jutalomkeretet biztosít.” 

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

83/2014. (X. 27.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal hogy az 
Önkormányzattal munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló 
dolgozói részére a polgármester jutalmat állapítson meg. Ehhez a Képviselő-testület az 
általános tartalék terhére 680.085,- Ft összegű jutalomkeretet biztosít. 

 
Burján Tamás: Javaslom, hogy jutalom formájában próbáljuk meg kompenzálni 
polgármester úr fizetéskiesését, mely több mint 100.000.- Ft havonta. Már negyedszer 
megválasztották polgármesternek. Rosszabbul ne járjon. A normális cégeknél nem lefele 
csökkentik a béreket, főleg ha eredményes. Lehetséges, hogy decemberben lesz 
törvénymódosítás ezzel kapcsolatban, addig én egyszeri, bruttó 500.000.- Ft jutalmat 
javaslok. 
 
Kovátsits Attila: Rendben, támogatom. Az összeggel is egyetértek. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Én tartózkodom, az alábbi határozati javaslatokat teszem 
fel szavazásra: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert a jutalmát érintő képviselő-testületi döntés meghozatalából, személyes 
érintettsége miatt kizárja.” 
 



 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert a jutalmát érintő képviselő-testületi döntés meghozatalából, személyes 
érintettsége miatt kizárja. 
 

Gráczol Attila alpolgármester : Én is támogatom a jutalmazást. szavazásra bocsájtom az 
alábbi javaslatot:  

 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert kiváló munkája elismeréseként bruttó 500.000,- Ft összegű jutalomban 
részesíti. A Képviselő-testület a jutalom forrását, azaz 635.000,- Ft-ot a költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja és felhatalmazza az alpolgármester a 
jutalmazásról szóló dokumentumok aláírására.” 

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

 
85/2014. (X. 27.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majthényi Tamás 
polgármestert kiváló munkája elismeréseként bruttó 500.000,- Ft összegű jutalomban 
részesíti. A Képviselő-testület a jutalom forrását, azaz 635.000,- Ft-ot a költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja és felhatalmazza az alpolgármester a jutalmazásról 
szóló dokumentumok aláírására. 
 
 

- Sághi Tamás kérelme 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az araki temető mögött van egy gondozatlan 
önkormányzati terület, 5284 m2. Sághi Tamás méheket szeretne ott tartani. Használat fejében 
vállalná a terület rendben tartását, bozótirtást, kaszálást és fával való betelepítést. Egy 
nehezen megközelíthető gödör tulajdonképpen. 
 
dr. Kránitz Péter: Jelképes összeget mindenképp kérni kell tőle, ingyen nem adhat bérbe az 
Önkormányzat. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Havi 1.000.-Ft-ot javaslok, plusz a rendben tartás. Hosszú 
távra szeretné bérelni. Ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Sághi Tamás 9228 Halászi (Arak) Felszabadulás utca 29. szám 
alatti lakossal a Halászi, belterületén 1543. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, 
beépítetlen terület megnevezésű, 5284 m2 alapterületű ingatlanra nézve - mely 
természetben Arak lakott helyen a köztemető szomszédságában található mocsaras 
területet jelenti - bérleti szerződést kössön az alábbi feltételek mellett: 
- A bérlő a bérleményt kizárólag az alábbi célokra használhatja:  

a) Méhészeti tevékenység, méhkaptárok elhelyezése, az ezzel kapcsolatos 
eszközök elhelyezését szolgáló, rövid idő alatt szétszerelhető és az ingatlan 
károsítása nélkül eltávolítható tároló helyiség elhelyezése. 
b) Fás szárú növények ültetése, gondozása, kivágása. 



 

 

- a szerződés határozatlan időre szól 3 havi felmondási idő kikötése mellett 
- Tekintettel arra, hogy az ingatlan  - adottságai és nehéz megközelíthetősége folytán - 
más célra nem hasznosítható, továbbá figyelembe véve azt a tényt, hogy a bérlőnek az 
ingatlan használatából mérhető haszna nem származik,az Önkormányzat az ingatlan 
használatáért cserébe csekély összegű pénzbeli ellenszolgáltatást (bérleti díjat) köt ki. 
A bérlő köteles azonban gondoskodni az ingatlan zöldfelületének karbantartásáról. A 
bérleti díj összege a felek megállapodása szerint évi 12.000,- Ft, melyet a bérlő évente, 
utólag, legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig köteles megfizetni.” 

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

86/2014. (X. 27.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Sághi Tamás 9228 Halászi (Arak) Felszabadulás utca 29. szám alatti lakossal a 
Halászi, belterületén 1543. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, beépítetlen 
terület megnevezésű, 5284 m2 alapterületű ingatlanra nézve - mely természetben Arak 
lakott helyen a köztemető szomszédságában található mocsaras területet jelenti - 
bérleti szerződést kössön az alábbi feltételek mellett: 
- A bérlő a bérleményt kizárólag az alábbi célokra használhatja:  

a) Méhészeti tevékenység, méhkaptárok elhelyezése, az ezzel kapcsolatos 
eszközök elhelyezését szolgáló, rövid idő alatt szétszerelhető és az ingatlan 
károsítása nélkül eltávolítható tároló helyiség elhelyezése. 
b) Fás szárú növények ültetése, gondozása, kivágása. 

- a szerződés határozatlan időre szól 3 havi felmondási idő kikötése mellett 
- Tekintettel arra, hogy az ingatlan  - adottságai és nehéz megközelíthetősége folytán - 
más célra nem hasznosítható, továbbá figyelembe véve azt a tényt, hogy a bérlőnek az 
ingatlan használatából mérhető haszna nem származik,az Önkormányzat az ingatlan 
használatáért cserébe csekély összegű pénzbeli ellenszolgáltatást (bérleti díjat) köt ki. 
A bérlő köteles azonban gondoskodni az ingatlan zöldfelületének karbantartásáról. A 
bérleti díj összege a felek megállapodása szerint évi 12.000,- Ft, melyet a bérlő évente, 
utólag, legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig köteles megfizetni. 

 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 



 

 

1. melléklet 

HVB ELNÖK beszámolója HALÁSZI 

2014. október 12-én lezajlott az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választása.  

A választópolgárok 1 polgármesterjelölt, illetve 12 települési önkormányzati képviselőjelölt 
közül választhattak. Ezen kívül dönthettek továbbá a megyei közgyűlés összetételéről, 
melynek során négy jelölő szervezet (FIDESZ-KDNP, JOBBIK, MSZP, DK) listája közül 
lehetett választani.  

A korábbiakhoz hasonlóan most is három szavazókört alakítottunk ki. Összesen 2 541 fő 
szerepelt a három névjegyzéken, tehát ennyien voltak jogosultak a szavazásra. Összesen 783 
választópolgár járult az urnákhoz. Ez 30,81 %-os részvételt jelent. (Tájékoztatásul: országos 
átlag: 44,30 %, Győr-Moson-Sopron megye: 41,86 %). A polgármesteri szavazólapok közül 
36, a képviselői szavazólapok közül 22 volt érvénytelen.  

A polgármester választás eredménye: 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1 Majthényi Tamás FIDESZ-KDNP 747 
 

A települési önkormányzati képviselő választás eredménye:  

Sorszám Jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat  

1  Stark Ernő FIDESZ-KDNP  524  

 2  Dr. Mészáros Tibor FIDESZ-KDNP  353  

 3  Burján Tamás Független jelölt  545  

 4  Reisinger Zsolt Független jelölt  217  

 5  Giczi Barna Független jelölt  180  

 6  Gráczol Attila Gábor Független jelölt  531  

 7  Mátyás Noémi Független jelölt  124  

 8  Varga Melinda Független jelölt  266  

 9  Stark Andor Független jelölt  219  

 10  Bajorfi Tamás Független jelölt  200  



 

 

 11  Kovátsits Attila Független jelölt  475  

 12  Mák Ferenc FIDESZ-KDNP  346  

 

Az önkormányzat képviselő-testületének a polgármesteren kívül 6 tagja lehet, ennek 
megfelelően a Képviselő-testület összetétele az alábbi: 

Név Jelölő szervezet(ek) 
Majthényi Tamás polgármester FIDESZ-KDNP 
Burján Tamás FÜGGETLEN 
Gráczol Attila Gábor FÜGGETLEN 
Kovátsits Attila  FÜGGETLEN 
Mák Ferenc FIDESZ-KDNP 
Dr. Mészáros Tibor FIDESZ-KDNP 
Stark Ernő FIDESZ-KDNP 

 

A megyei listás választás szavazóköri jegyzőkönyveit Győrben összesítették és ez alapján 
állapították meg a választás eredményét: A FIDESZ- KDNP 14 mandátumot, a JOBBIK 4 
mandátumot, az MSZP 2 mandátumot, míg a DK 1 mandátumot szerzett. 

 


