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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án 
18.00 órai kezdettel – a Kultúrház épületében – megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak: 

 
Majthényi Tamás polgármester, Gráczol Attila alpolgármester, Dr. Mészáros Tibor, Mák 
Ferenc, Stark Ernő, Burján Tamás képviselők; dr. Kránitz Péter jegyző, jegyzőkönyvvezető; 
Tatai Róbert Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szigetközi Szakaszmérnökség vezetője; 
helyi lakosok (jelenléti ív alapján). 
 
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. 
 

N a p i r e n d : 
 

1. Tájékoztató a Mosoni-Duna rehabilitáció Halászit érintő munkálatairól 
 
2.  Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és 2015. évi terveiről 
 
3. Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta és 6 igen (egyhangú) 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2014. (XII. 16.) határozat 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 16-ai 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Tájékoztató a Mosoni-Duna rehabilitáció Halászit érintő munkálatairól 
2.  Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és 2015. évi terveiről 
3. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Tájékoztató a Mosoni-Duna rehabilitáció Halászit érintő munkálatairól 
 
Majthényi Tamás polgármester: Átadom a szót Tatai Róbertnek. 
 
Tatai Róbert: Köszönöm szépen. A Mosoni-Duna - Lajta projekt Győrtől Rajkáig ível. A 
kivitelezővel mindenféle csatározásokat megvívva átvészeltük ezt az időszakot. A 
szeptemberi lajtai árvíz, az októberi dunai árvíz nehezítette a munkálatokat. A kivitelezők 
nevében is köszönjük a lakosság hozzáállását és türelmét. Ha nem érkezik nagyobb árhullám 
tartható a májusi befejezési határidő Halászi partrendezése tekintetében. A nagyobb 
városoknál nem valószínű. Remélem mindenki elégedett lesz a betonba rakott kőburkolat 
összképével. Győrben, illetve Mosonmagyaróváron vannak komolyabb munkáink. Móváron a 
Lajta duzzasztót építettük át. Halászi környékén a munkálatok megállásának okát az adta, 
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hogy az árhullámok visszaduzzasztottak. Próbáltuk minimumra venni a vízszinteket annak 
érdekében, hogy tudjanak dolgozni. Ennek ellenére is nehezen alakult. A belterület felső 
részén igény volt a partbiztosítások hosszabbítására, melyre azért nem kerül sor, mert ott 
magánkézben lévő erdőterület van. Nem vette meg a Vízügy. A tulajdonosok, ha hozzá is 
járultak volna, gondot jelent az erdő. Belefutottunk már ilyen erdőhatósági dolgokba, hosszú 
az átfutásuk. 
Van egy másik, az úgynevezett Szigetköz projekt, ami érinti Halászit. Az Orbán-ér kész van, 
egy részére ráengedtük a vizet. Ma volt a műszaki átadás megkezdése. Ebben a projektben 
van az ásványrárói Bagaméri részek vízzel-táplálása. Tavaszra ez a projekt is elkészül. Ezáltal 
teljes lesz a hullámtér Szigetközben, meg lehet fogni a vízpótlást minden szinten, mind a 
hullámtereken, mind a mentett oldali részeken. Dióhéjban ennyit tudnék mondani a 
projektekről. Az árvíz szempontjából Halászi a legkedvezőbb helyzetben van a szigetközi 
falvak közül. Sajnos ott tartunk, hogy a Duna menti településeknél kevés a reakcióidőnk. A 
Mosoni-Dunán, Mecsér és Dunaszentpál térségében építettünk új töltést. Ha lenne kérdés, 
nagyon szívesen válaszolok. 
 
Lakossági hozzászólás: Az Orbán-ér honnan kap vizet?  
 
Tatai Róbert: Zátonyból. 
 
Lakossági hozzászólás: Az árvíz oka a csapadék mennyisége, vagy a vízelvezetés? 
 
Tatai Róbert: Sajnos hektikussá vált az időjárás. Hírtelen nagy mennyiségű csapadék zúdul a 
vízgyűjtőkön át. Ha Ausztriában 100 mm csapadék esik két nap alatt, az már óriási 
mennyiségű vizet jelent itt. A síelés és egyéb sportok miatt kivágott fák által gyorsították a 
lefolyási sebességet. Gyorsabban eljut a víz a főfolyókba, táplálják a Dunát. Hiába van 
Ausztriába 12-13 duzzasztó. Nagy árhullámnál azokat is ki kell nyitni. Aztán jön a belvíz. 
Más kérdés? Amennyiben nincs akkor még egyszer köszönöm a türelmüket. Mindenkinek 
békés, boldog karácsonyt kívánok. 
 
Taps. Polgármester úr megköszönte a tájékoztatást. 
 
2.  Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és 2015. évi terveiről 
 
Majthényi Tamás polgármester: Önkormányzatunk 2014. évben 437.103.000.- Ft-ból 
gazdálkodott, gazdálkodik. Az EU programozási ciklusa alapján tavaly ért véget egy ciklus, 
és idén kezdődött el egy új, a 2014-2020 közötti programozási ciklus. Ezek kicsit egybe 
mosódnak. Tatai Róbert úr által ismertetett pályázat is a 2007-2013-as ciklusban elnyert uniós 
forrásokból valósul meg és jövőre lesz lezárva. Az önkormányzatot érintő 2014-es pályázatok 
sajnos még nem jelentek meg. Az idei évünk sajnos olyan volt, hogy az előző ciklus forrásai 
elfogytak, a másik ciklus pedig nem indult be. Pályázati pénzekből sajnos kis léptékű 
fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Pályázatot nyertünk a testvér települési találkozóra – 
falunap, a Bertóké, a lovas találkozó – közvetlenül Brüsszelből. Az idei KEOP-os 
energiatakarékossági operatív program pályázat tartalma: az önkormányzati intézmények 
fotovoltaikus – napelemes – energiával való ellátása. Befogadták a pályázatunkat, elbírálás 
alatt állt. Durván 50 millió forintos fejlesztésnek felel meg.  
Idén megvalósított beruházásaink: utakat építettünk, illetve felújítottunk. Halászin az Árpád 
és a Kinizsi utcákat, az Arakon Arany János utca és a templom környéke. A környékbeli 
települések közül elsőnek Arakon LED-es közvilágítás került kiépítésre. Azért Arakon, mert a 
kellően kevés lámatesteket az önkormányzat finanszírozni tudta. Egyből látjuk a 
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hatékonyságát, tudjuk mérni a fogyasztási adatokat. Halászin körülbelül tizenötször annyiba 
kerülne. Szeretnénk itt is megvalósítani pályázati forrásokból.  
Terveink a jövőre, mint már említettem várjuk a pályázati kiírásokat. Újra szeretnénk pályázni 
az óvoda bővítésére tornaszobával, csoportszobával, kommunális, szociális helységekkel. 
Valamint pályázati forrást szeretnénk szerezni az iskolában egy tornaszoba építésére a 
megnövekedett gyereklétszám és a tornaterem kis alapterülete miatt. A magyar országgyűlés a 
közelmúltban fogadta el a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetését. A főszámokat 
tanulmányozzuk, az önkormányzat 2015. februárjában tud majd pontosabb adatokat arról, 
hogy milyen támogatással, költségvetéssel tudunk tervezni. Az adósságkonszolidációban nem 
részesülő önkormányzatok pályázhattak a belügyminisztérium azon pályázatára miszerint 
lakosságszám arányában pénzre jogosultak. Halászi tekintetében 112 millió forint jár. A 2000 
fő alatti települések megkapták a számukra járó kompenzációt, én abban bízok, hogy 
folytatódik ez a tendencia. Ezt az összeget az önkormányzati intézmények és utak építésére 
lehet fordítani. 
Jövőre a megyék foglalkoznak területfejlesztéssel, ők fognak dönteni a területfejlesztési 
források felett. Győr-Moson-Sopron Megye esetében 22 milliárd forintot fognak szétosztani a 
következő 6 évben. Levetítik járási szintekre, a mosonmagyaróvári járásra körülbelül 3 
milliárd forint fog jutni a következő 5 évben. Projekt ötleteket kértek be tőlünk. Ide is 
beraktuk a vízelvezetést, az óvodabővítést, a tornaszobát. Röviden ennyit mondanék el. 
 
3. Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
Majthényi Tamás polgármester: Várom a kérdéseket, javaslatokat. 
 
Lakossági hozzászólás: A járdaszegélybe olyan magas a fű és a föltelített törmelék, hogy 
csak a járdán tud elfolyni a víz. Legalább a főutcán gondozni kellene a padkát. Meg kellene 
javítani azokat a kitöredezett járdákat, ahol bokáig érő gödrök vannak. Tudom, hogy nem az 
önkormányzat, hanem a lakosság hibája a sóval való szórás. Erre szeretnék megoldást kérni. 
 
Lakossági hozzászólás: A Jókai utcában nem lehet babakocsival elmenni a járdán. A Jókai 
utcában még mindig nem lettek megnyírva a belógó fák. Az árkokat nem egy helyen 
betemetik, belehordják a füvet. Hogy lehet, hogy az önkormányzat dolgozói valaki háza előtt 
lenyírják a füvet a közterületen, máshol pedig nem?  
 
Majthényi Tamás polgármester: A főutcán a rendőrség előtt nyírják, a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában a hulladékgyűjtő szigetek körül. A járdára visszatérve, Mészáros Attilával felmértük a 
járdákat a főutcán. Galgóczi Attila szeretne egy erősebb bejáratot építeni, az udvaron 
megcsinálni a vízelvezetést. Galgóczi Attila megcsinálná az ő részét, az önkormányzat is a 
saját részét. Azt mondom legkésőbb május-júniusra meglesz. Az előbb már említettem, hogy 
az árkok rendbetételére ne a saját forrást használjuk fel, hanem amit kapunk. Sajátból inkább 
olyat csináljunk meg, amire soha sem lesz pályázat. 
 
Lakossági hozzászólás: A Hutflesz Frédi háza előtti járdán is mindig nagy víz áll. A híd bal 
oldalán – Óvárra menet – a biciklis úton nagy szintkülönbség van.  
 
Lakossági hozzászólás: Bal oldalon nem mehetsz fel. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Ha a mi tulajdonunk, megcsináljuk. Ha a Közútkezelőé, 
akkor engedély kell hozzá. 
 
Dr. Mészáros Tibor képviselő: Járok arra biciklivel, nincs három centi, az semmi. 
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Lakossági hozzászólás: A Jókai utca útminősége sokat romlott. Lassan már oda jutunk, hogy 
a kavicsos út nem lesz olyan gödrös, mint a Jókai utca. A járhatatlan járdákat le kellene 
takarítatni az önkormányzat dolgozóival, most holt idő van, nem kell havat lapátolni, füvet 
nyírni. Amikor a piactéren nyírják a füvet, nem söprik le a járdát. Utána kellene nézni, hogy 
milyen munkát végeznek. 
 
Majthényi Tamás polgármester: A Jókai utca javítása is be van tervezve. Nem lehet 
kátyúzni, mert beton van alatta. Vagy aszfaltréteget kell ráhúznunk, vagy egy emulziós-
bitumenes zárást kell csinálni a gödrök kiegyenlítése után. 
 
Mák Ferenc képviselő: A KPM kiásta a Rákóczi utcában az árkokat. Csapadékvíz-
elvezetőnek nem mondhatók azok a gödrök. Szólni kell nekik, hogy legalább szedjék ki a 
padkát, hogy belefolyjon a víz. 
 
Lakossági hozzászólás: A Béke sor mikor lesz megcsinálva? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Jövőre be van tervezve. Ugyanaz a helyzet itt is, mint a 
Jókai utcában, ez is betonalapú. 
 
Lakossági hozzászólás: Nagy forgalom van a főutcán, alig lehet átmenni az úttesten. 
Gyorsan hajtanak az autók. Ebből előbb-utóbb baleset lesz. Nem lehetne felhívni az 
illetékesek figyelmét erre? 
 
Majthényi Tamás polgármester: Jelezni fogom a rendőrkapitány fele. Bár saját 
tapasztaltból tudom, hogy például esténként mindössze egy autó van Mosonmagyaróváron 
szolgálatban. 
 
Lakossági hozzászólás: A halásziak közlekedése sem épp példamutató. A meglévő, jó 
kerékpárút helyett a mellette lévő járdán bicikliznek. A gyerekeket is erre szoktatják a szülők. 
A gyalogosoknak kell félreállni. 
 
Lakossági hozzászólás: A templomnál lévő sárga villogó kihelyezése nagyon jó ötlet volt. 
 
Lakossági hozzászólás: Kicsi a Kultúrház, nem élvezhetőek a rendezvények. 
 
Majthényi Tamás polgármester: Az a főprobléma, hogy be van szorítva az utcasorba. Nincs 
terület a bővítésre. Amennyiben nincs több hozzászólás, köszönöm mindenkinek az aktivitást 
és áldott karácsonyt és boldog, békés új esztendőt kívánok. 
 
A polgármester a közmeghallgatást 18.50 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

  
Majthényi Tamás dr. Kránitz Péter 

polgármester jegyző 
 


