
 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án 
19.00 órai kezdettel – Halászi, Kossuth Lajos u. 64. szám alatt, a Kultúrház épületében – 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Burján Tamás, Stark Ernő, 
Mák Ferenc, Dr. Mészáros Tibor képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző, 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 a meghívótól eltérően javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint: 
  
1. A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása  
 
2. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
 
3.Egyéb aktuális ügyek  

- Varga Melinda óvodavezető kérelme 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 6 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2014. (XII. 16.) határozat 
 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 16-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása  
2. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
3.Egyéb aktuális ügyek  

- Varga Melinda óvodavezető kérelme 
 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
1. A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása  

 
Majthényi Tamás polgármester: Korábban már tárgyaltuk. Úgy állapodtunk meg a Közös 
Hivatal működésével kapcsolatban, hogy a fennmaradó összeget lakosságarányosan 
visszaosztjuk. A Magyar Államkincstár szerint úgy lehetséges, hogy a Közös Hivatal bérleti 
szerződést köt az Önkormányzatokkal, illetve továbbszámlázza a rezsiköltséget. 
 
dr. Kránitz Péter: Ez tűnik a legszabályosabb, legjobb megoldásnak. Körbe jártuk a kérdést. 
Emiatt kell módosítani a költségvetést. Csak ebben a formában tudjuk átadni a pénzt. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás ismertetem a 
határozati javaslatot: 



 

 

 
„I. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, továbbá dr. Kránitz Péter jegyzőt, hogy egyrészről Halászi Község 
Önkormányzata, mint bérbeadó, másrészről a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal, 
mint bérlő között a bérleti szerződést az előterjesztésben foglalt tartalommal 
megkössék.  

II. Halászi Község Önkormányzata a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének kiadási oldalát a határozat mellékletének megfelelően módosítja.” 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
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I. Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, továbbá dr. Kránitz Péter jegyzőt, hogy egyrészről Halászi Község 
Önkormányzata, mint bérbeadó, másrészről a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal, 
mint bérlő között a bérleti szerződést az előterjesztésben foglalt tartalommal 
megkössék.  

II. Halászi Község Önkormányzata a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének kiadási oldalát a határozat mellékletének megfelelően módosítja. 

 
 

2. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
dr. Kránitz Péter: 2014-től teljesen megváltoztak a számviteli szabályok, új könyvelés van. 
A könyvvizsgáló javaslata alapján célszerű lenne megvizsgálni, hogyan sikerült ez az átállás. 
2014. év második félévétől kezdődően a 2015. év első félévét vizsgálnák meg. Jövőre, a 
második félévben jönnének ellenőrizni. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Amennyiben nincs kérdés, ismertetem a határozati 
javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáról - e jogszabály alapján jogosult gazdálkodó 
szervezettel, illetve egyéni vállalkozóval kötött megállapodás alapján – 
gondoskodjanak.” 

 



 

 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
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Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja.   

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt hogy a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáról - e jogszabály alapján jogosult gazdálkodó 
szervezettel, illetve egyéni vállalkozóval kötött megállapodás alapján – 
gondoskodjanak. 

 
3. Egyéb aktuális ügyek  
- Varga Melinda óvodavezető kérelme 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az óvodavezető ebben az évben alkalmazott egy óvoda 
titkárt és egy pedagógiai asszisztenst határozott időre, 2014. december 31-ig. Szeretné 
határozatlan idejű kinevezésre módosítani. A finanszírozási keret biztosítva van rá. Ha nem 
lesz rá keret, származhat hátrányuk a határozatlan kinevezésből? 
 
dr. Kránitz Péter: A határozatlan idejű szerződést is meg lehet szűntetni, ugyanakkor van 
felmondási idő. A végkielégítéshez hosszabb ideje kell dolgozni az adott intézményben. Itt 
ilyen biztos nem merülne fel. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Én támogatom a határozatlan időt. Amennyiben mindenki 
támogatja, ismertetem a határozati javaslatot: 
 

„Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Halászi 
Óvoda és Bölcsődében óvoda titkár és pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozók 
2015. január 1-jétől határozatlan idejű kinevezést kapjanak.” 

 
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
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Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Halászi 
Óvoda és Bölcsődében óvoda titkár és pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozók 
2015. január 1-jétől határozatlan idejű kinevezést kapjanak. 

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

Kmf. 
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 

 


