
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 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, Burján Tamás, Kovátsits 
Attila, Stark Ernő, Mák Ferenc, Dr. Mészáros Tibor képviselők; Bali Zoltánné helyi lakos; dr. 
Kránitz Péter jegyző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Majthényi Tamás polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a halászi 
Képviselő-testület 7 tagja közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja, 
majd a meghívótól eltérően javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
  

1. Bali Zoltánné helyi lakos kérelme 
 
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása  
 
3. A szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása  
 
4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről, a szolgálat új szakmai 
programjának jóváhagyása   
 
5. Tájékoztató a Petőfi utcai lakás értékesítése ügyében  
 
6. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása   
 
7. Egyéb aktuális ügyek  
 - A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulási 
 megállapodásának módosítása   
 - Aqua Kft. üzleti terv jóváhagyása 
 - Németh Imre kérelmének ismertetése 
 - Polgármester felhatalmazása ITP önerő vállalásáról 
 - Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2015. évi tagdíjának megállapítása 

 
87/2014. (XII. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 2-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Bali Zoltánné helyi lakos kérelme 
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása  
3. A szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása  



 

 

4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről, a szolgálat új szakmai 
programjának jóváhagyása   
5. Tájékoztató a Petőfi utcai lakás értékesítése ügyében  
6. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása   
7. Egyéb aktuális ügyek  
 - A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulási 
 megállapodásának módosítása   
 - Aqua Kft. üzleti terv jóváhagyása 
 - Németh Imre kérelmének ismertetése 
 - Polgármester felhatalmazása ITP önerő vállalásáról 
 - Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2015. évi tagdíjának megállapítása 

 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
1. Bali Zoltánné helyi lakos kérelme 
 
Majthényi Tamás: Átadom a szót Mónikának. 
 
Bali Zoltánné: A Tó melletti területet, melyet megkaptunk rendbe raktuk, játszóteret 
alakítottunk ki. Ellenben a mellette lévő területet nem használják a lovasok, nem gondozzák, 
két méteres gaz állt rajta egész nyáron. A Lovas Klub tulajdonképpen nem is létezik, hiszen 
nincsen tagdíjat fizető tagjuk. Kimondja az alapító okiratuk, hogy a tagság nem fizetése 
megszűnést von maga után. Szeretnénk focipályát csinálni ezen a területen, rendbe tartanánk. 
Szeretnénk, hogy szép legyen nekünk, és természetesen a falunak. Egy kihasználatlan terület. 
Egy darab ló nem volt ott egész nyáron sem. Akik jönnek a tóra egy szép, rendezett területet 
fognak látni a mostani gazos terület helyett. 
 
Majthényi Tamás: Én beszéltem Pausits Erikával a Lovas Klub képviselőjével. Nem lát 
lelkesedést a lovasok részéről, de azért körbe kérdezi őket. Azt meg tudom neked ígérni, hogy 
legkésőbb a januári ülésen döntés születik erről. 
 
Bali Zoltánné elköszönve elhagyta a termet. 
 
 
2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás a testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását. 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2014. (XII. 03.) 
önkormányzati rendeletét 7 igen (egyhangú) szavazattal megalkotta. 

 
 
 



 

 

3. A szociális rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Az előterjesztést kiküldtük. A Képviselő-testületnek kell 
megalkotnia a rendeletet, a Szociális Bizottság pedig elbírálja a beérkezett kérelmeket. Ha 
nincs kérdés szavazzunk a rendeletről. 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
rászorultságtól függő természetbeni tűzifa ellátás szabályozásáról szóló 
15/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendeletét 7 igen (egyhangú) szavazattal 
megalkotta. 

 
 
4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről, a szolgálat új szakmai 
programjának jóváhagyása   
 
Majthényi Tamás polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Amennyiben nincs 
kérdés, ismertetem a határozati javaslatokat. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnok 2013. és 
2014. évekről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.” 
 
„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat 
szakmai programját elfogadja, egyidejűleg a 2009-ben jóváhagyott szakmai programot 
hatályon kívül helyezi.” 

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

88/2014. (XII. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnok 2013. és 2014. 
évekről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

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

89/2014. (XII. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgálat 
szakmai programját elfogadja, egyidejűleg a 2009-ben jóváhagyott szakmai programot 
hatályon kívül helyezi. 

 
 
5. Tájékoztató a Petőfi utcai lakás értékesítése ügyében  
 
Majthényi Tamás polgármester: Eddig hivatalosan három jelentkező van. Valószínűleg 12 
millió Ft-ért el tudjuk adni. Dr. Petrekovits Béla ügyvéd úr jelenlétében leülünk a 
jelentkezőkkel és aki többet ajánl az ingatlanért, az viszi. 
 



 

 

 
6. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása   
 
Majthényi Tamás polgármester: Előterjesztés nem volt mellékelve, de a honlapon 
megnézhető volt. Aktualizálták benne az önkormányzati választás utáni állapotot, 
polgármesterek, képviselők tekintetében. Amennyiben mindenki egyetért a módosítással, 
ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Társulási 
Megállapodását elfogadja. Ezen döntését minősített többséggel hozta meg.  
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a döntésről 
jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a Társulás Elnökét és a módosított 
Társulási Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2014. december 9. 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester” 

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

90/2014. (XII. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Társulási 
Megállapodását elfogadja. Ezen döntését minősített többséggel hozta meg.  
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a döntésről 
jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a Társulás Elnökét és a módosított 
Társulási Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2014. december 9. 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 

 
 
7. Egyéb aktuális ügyek  
- A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása   
 
Majthényi Tamás polgármester: Ugyanabból az okból kell módosítani ezt is, mint a 
hulladékgazdálkodási megállapodást. Ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását elfogadja, egyidejűleg a Társulás 2009. december 30. napján 
kelt Társulási Megállapodás szövegének hatályon kívül helyezéséhez hozzájárul.” 

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



 

 

91/2014. (XII. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosonmagyaróvári 
Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását elfogadja, egyidejűleg a Társulás 2009. november 30. 
napján kelt Társulási Megállapodás szövegének hatályon kívül helyezéséhez hozzájárul. 

 
 
- Aqua Kft. üzleti terv jóváhagyása  
 
Majthényi Tamás polgármester: December 15-én az Aqua ülésén jóvá kell hagyni az üzleti 
tervét. Az aláírásához meghatalmazás szükséges a testülettől. Körbeadom az üzleti tervet. 
Ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a társaság taggyűlésén az AQUA Szolgáltató Kft. üzleti tervét elfogadja. ” 

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

92/2014. (XII. 2.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a társaság taggyűlésén az AQUA Szolgáltató Kft. üzleti tervét elfogadja. 

 
 
- Németh Imre kérelmének ismertetése 
 
Majthényi Tamás polgármester felolvasta Németh Imre kérelmét (1. számú melléklet) 
 
Burján Tamás: Mekkora összegről van szó? 
 
Majthényi Tamás polgármester: 240.000.- Ft. Halasztást kért, nem azt, hogy nem fizeti ki. 
 
Burján Tamás: Segítsük ennyivel. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben mindenki engedélyezi a halasztást, 
ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Német Imre kérelmét 
tudomásul veszi és mint a bérlemény tulajdonosa a bérlő részére a kérelemben megjelölt 
bérleti díj megfizetésére 2015. 08 01. napjáig halasztást engedélyez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a bérlőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. december 31.” 

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



 

 

 
93/2014. (XII. 2.) határozat 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Német Imre kérelmét 
tudomásul veszi és mint a bérlemény tulajdonosa a bérlő részére a kérelemben megjelölt 
bérleti díj megfizetésére 2015. 08 01. napjáig halasztást engedélyez. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a bérlőt tájékoztassa. 
 
Felelős: Majthényi Tamás polgármester 
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
- Polgármester felhatalmazása ITP önerő vállalásáról 
 
Mák Ferenc: Az ITP – Integrált Területfejlesztési Program – keretében célzottan arra kapod 
a pénzt, amire kéred. Nem úgy működik, hogy kiírnak egy pályázatot és vagy bele férünk, 
vagy nem. 4 milliárd forint a mosonmagyaróvári járásé. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Annyit úgysem fogunk kapni, amennyit elküldtem: 
komplett óvodabővítés, Halászi-Máriakálnok kerékpárút, Halászi-Dunasziget-Dunakiliti 
kerékpárút, vízelvezető rendszer. 
 
Mák Ferenc: A járásoknál össze kellett volna gyűjteni táblázatba az igényeket és továbbítani, 
feltölteni a rendszerbe. Ezt nem tették meg. Bízunk benne, hogy tudtunk annyi csúszást tenni 
a dologba, hogy visszakerülnek azok a fejlesztési igények, amik jelezve lettek. Kell egy 
felhatalmazás a polgármesternek, hogy aláírhasson amikor kell. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot. 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Majthényi 
Tamás polgármestert, hogy a Integrált Területfejlesztési Program előkészítése során az 
Önkormányzat képviseletében jognyilatkozatokat tegyen, az Önkormányzat beruházási 
igényeit (komplett óvodabővítés, Halászi-Máriakálnok kerékpárút, Halászi-Dunasziget-
Dunakiliti kerékpárút, vízelvezető rendszer) az illetékes szervezet felé jelezze." 

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

94/2014. (XII. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Majthényi Tamás 
polgármestert, hogy a Integrált Területfejlesztési Program előkészítése során az 
Önkormányzat képviseletében jognyilatkozatokat tegyen, az Önkormányzat beruházási 
igényeit (komplett óvodabővítés, Halászi-Máriakálnok kerékpárút, Halászi-Dunasziget-
Dunakiliti kerékpárút, vízelvezető rendszer) az illetékes szervezet felé jelezze. 

 
 
 
 



 

 

- Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2015. évi tagdíjának megállapítása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Ismertetem a kistérségi ülésen megtárgyalandó javaslatot. 
A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a 2015. évre vonatkozóan a következő 
működési és fejlesztési célú támogatási célú kötelezettségek teljesítését vállalja: 
 

1. Mosonmagyaróvár Térségi Társulás, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek működési támogatása, két részletben történő fizetéssel. A támogatás első 
részlete 2015. március 31-ig, a második részlet 2015. október 31. Éves tagdíj mértéke 
200 Ft/lakos/év. A támogatás mértékében a lakosságszám, a társult önkormányzat 
2014. január 01. lakosságszáma. 

2. Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátásának működési támogatása, két részletben történő fizetéssel. 
A támogatás első részlete 2015. március 31-ig, a második részlet 2015. október 31. 
Éves tagdíj mértéke 100 Ft/lakos/év. A támogatás mértékében a lakosságszám, a 
társult önkormányzat 2014. január 01. lakosságszáma. 

3. Karolina Kórház – Rendelő intézet orvosi műszer beszerzésének, fejlesztési célú 
támogatása. A támogatás megfizetése egy részletben valósul meg, 2015. június 30-ig, 
mely a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás további 300 ezer Ft-tal egészít ki. A 
támogatás kedvezményezett részére történő továbbutalása 2015. július 31-ig valósul 
meg. Éves támogatás mértéke 20 Ft/lakos/év. A támogatás elszámolási 
kötelezettséggel terhelt. A támogatás mértékben a lakosságszám, a társult 
önkormányzat 2014. január 01. lakosságszáma. 

4. A szolidaritási alaphoz való hozzájárulás a váratlan természeti katasztrófa miatt 
bekövetkezett károknak, és következményeinek mérséklését szolgáló célra.  Éves 
támogatás mértéke 10 Ft/lakos/év. A támogatás kiutalás, felhasználása és elszámolása 
az alapra vonatkozó működési szabályzat alapján valósul meg. A támogatás mértékben 
a lakosságszám, a társult önkormányzat 2014. január 01. lakosságszáma. 

5. Fejlesztési alap képzése, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek által működtetett, közfeladat ellátását szolgáló ingatlanok 
állagmegőrzése céljából. A fejlesztési célú támogatás két részletben kerül 
megfizetésre. A támogatás első részlete 2015. március 31-ig, a második részlet 2015. 
október 31. Éves tagdíj mértéke 100 Ft/lakos/év. A támogatás mértékében a 
lakosságszám, a társult önkormányzat 2014. január 01. lakosságszáma. 

Javaslom elfogadni az összegeket, ezáltal mindösszesen 430,- Ft/ lakos/ év fizetési 
kötelezettségünk keletkezik a 2015. évre vonatkozólag, amit a költségvetésünk tervezése 
során majd figyelembe kell venni. Ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2015. évre vonatkozó költségvetését illetően 
mindösszesen 430,- Ft/lakos/év mértékű működési és fejlesztési célú támogatás 
megfizetésére vállaljon kötelezettséget." 

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

95/2014. (XII. 2.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2015. évre vonatkozó költségvetését illetően 



 

 

mindösszesen 430,- Ft/lakos/év mértékű működési és fejlesztési célú támogatás 
megfizetésére vállaljon kötelezettséget. 

 
 
Egyéb napirendi pont nem volt, így a polgármester az ülést 18.35 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 



 

 

1. számú melléklet 

 


