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A meghívottak közül távol van:  
   Béres Sándor   alpolgármester  Halmaj 
   Riz Attila   képviselő  Kiskinizs 
    
 
Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésével 
Kiss Zoltánnét javasolja megbízni.Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglaltakkal megegyezően, a 
következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni:  
 
JAVASOLT NAPIREND 

1.) Közösen fenntartott intézmény 2015. évi költségvetési  
javaslatának megtárgyalása 
Előadó:polgármesterek, jegyző,intézményvezetők 
 

  2.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 

Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését.  
 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: 
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NAPIREND 

1.) Közösen fenntartott intézmény 2015. évi költségvetési  
javaslatának megtárgyalása 
Előadó:polgármesterek, jegyző,intézményvezetők 
 

  2.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 

Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését.  
 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Slyizs Péterképviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke, napirend előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Halmaj 
község Képviselő-testülete határidőre, maradéktalanul eleget tett vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének. 
Megköszöni Polgármester úrnak és minden képviselőnek a nyilatkozatok elkészítését és határidőben történő 
benyújtását. További jó munkát kíván.  
 
Ríz István képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kiskinizs község Képviselő-testülete szintén határidőre 
eleget tett vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének, ezért minden képviselő gyakorolhatja képviselői 
megbízatásával összefüggő jogait.   

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatást egyhangúlag elfogadja. 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatást egyhangúlag elfogadja.  
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
I. NAPIREND  A közösen fenntartott intézmény 2015. évi költségvetési javaslatánakmegtárgyalása 

Előadó:polgármesterek, jegyző, intézményvezetők 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 
Tóth Józsefpolgármester javasolja, hogy elsőként a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását tárgyalja meg a Képviselő-testület. 
 
HALMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 
 
Tóth Ferencnéjegyző elmondja, hogy a lakosságszám csökkenése miatt, az előző évhez képest az 
önkormányzati hivatal támogatása 275 eFt-al csökkent.Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra az elmúlt 
évben 600 eFt., 2015. évre 800 eFt. került betervezésre. 2014. évben lépett hatályba az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló2013. évi L. tv., amely az állami és önkormányzati szervek 
hivatalai számára az elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk sértetlenségének 
megteremtése, biztonságos tárolása érdekében több feladat elvégzését írja elő.  
 
A Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban ezen feladatok ellátására megfelelő képzettséggel (felsőfokú 
informatikai képesítés) rendelkező köztisztviselő nincs, ezért a probléma vagy egy köztisztviselő 
beiskolázásával, vagy külső szakértő megbízásával kezelhető. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem önköltségi áron 
(149 eFt/félév), két féléves képzéstszervez a képesítés megszerzése érdekében. Az elmúlt évben megbízási 
szerződéssel látta el a feladatot külső szakértő Szűcsné Nagy Éva, mely éves szinten, összesen 90 eFt. kiadást 
eredményezett.  
 
A szakember az elmúlt évben elvégezte az informatikai eszközök kockázatelemzését, biztonsági osztályba 
sorolását, meghatározta a biztonsági szintet, informatikai biztonsági szabályzatot, cselekvési tervet készített. Az 
említett törvény az önkormányzati hivatalok számára meghatározott 2-es biztonsági szint elérésének határidejét 
2017. június 30. napjában állapította meg.  Jelenleg a közös hivatalbesorolása 0-s, mert hiányoznak az előírt 
szabályzatok. A hardverekről, a szoftverekről nyilvántartást kell vezetni, a tűzfal beállításokat, a rendszeres 
karbantartást el kell végezni. Az adattároláshoz elkülönített automatikus mentés szükséges egy központi szerver 
gépen is. 
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A szakember havi 16 eFt+ÁFA összegért ellátja a feladatot azzal, hogy a megkötött szerződés bármikor 
felbontható. Emellett az informatikai rendszer, a hálózat működtetése, karbantartása érdekében szükséges 
rendszergazda alkalmazásais.   
 
A feladat speciális, ezért információi szerint több városi önkormányzat is külső szakemberrel kötött szerződést, 
annak ellenére, hogy főállásban rendszergazdát is alkalmaz.  
 
2012. december 31-ig a Szikszói Többcélú Kistérségi Társulásbelső ellenőr alkalmazásával látta el a 
kistérséghez tartozó önkormányzatok, valamint önkormányzati hivatalok és intézmények belső ellenőrzési 
feladatait. A belső ellenőr értékeli, fejleszti a szervezet gazdálkodási, kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási 
eljárásait. Jogszabály a vezetői ellenőrzésen túl kötelező jelleggel írja elő a belső ellenőrzést, amely belső ellenőr 
alkalmazásával, vagy külső szakember megbízásávalbiztosítható. A belső ellenőrzésrefeladatalapú finanszírozást 
nem biztosít az állami költségvetés. Halmaj Községi Önkormányzat esetében 2012. évben került sor külső 
szakember által végzett belső ellenőrzésre. Javasolja megbízási jogviszony keretében belső ellenőr alkalmazását.  
 
A fénymásoló karbantartása meghatározott példányszám után már nem gazdaságos, ezért számítani kell arra, 
hogy az év második felében szükség lehet új berendezés beszerzésére, amelynek jelenlegi ára 350 eFt.+ÁFA. 
Amennyiben ebben az évben még elkerülhető a gépnek a cseréje, a következő évi költségvetésbe mindenképpen 
be kell tervezni.  
 
Szalipszki Józsefképviselő megbízás esetén vállalja a rendszergazdai feladatok ellátását az önkormányzati 
hivatalban. A Jegyző asszony által ismertetett feladatokra megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Fontosnak 
tartja a hivatali gépparkegységesítését. A cél az, hogy a gépek életkora ne térjen el jelentős mértékben, mert az 
bizonytalanságot okoz. A régi gépeken meglévő operációs rendszer a windows XP-t nem támogatja. 
 
Gráf Bélánéképviselő véleménye szerint el kell azon is gondolkozni, hogy nem lenne-e érdemes beiskolázni 
valakit a szakképzettség megszerzése érdekében? 
 
Palásti Lászlóképviselő hozzáfűzi, hogyamennyiben a feladat ellátható egy személy megbízásával, akkor 
támogatja Szalipszki József képviselő megbízását,ellenkező esetében ajánlja a halmaji születésű Bernáth Péter 
informatikai cégét, megbízható, jó szakembernek tartja.  
 
Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsos hozzáfűzi, hogy a dologi kiadások között az előző évi 
költségvetésbe betervezésre és teljesítésre is került a kiskinizsi hivatal rezsiköltségéhez történő hozzájárulás 600 
eFt. összegben. A 2015. évi tervezet is tartalmazza ezt a kiadást.  
 
Tóth Józsefpolgármester javasolja, hogy a rendszergazda, valamint az informatikai szakember alkalmazásának 
kérdésére következő ülésen térjenek vissza. A költségtakarékosság jegyében, a nagyobb terjedelmű 
anyagokatelektronikusan továbbítsák a képviselők részére. Felmerült a képviselői hírlevél bevezetésének a 
lehetősége is annak érdekében, hogy több információhoz jussanak a testület tagjai.  Bízik abban, hogy év közben 
egyensúlyba kerülhet a költségvetés. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési javaslatával egyhangúlag egyetért, az intézmény költségvetéséről határozatot az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének jóváhagyásával egy időben hoz. 
 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetési javaslatával egyhangúlag egyetért, az intézmény költségvetéséről határozatot az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének jóváhagyásával egy időben hoz. 
 
 
 
II. NAPIRREND  Egyéb indítványok, bejelentések 
 
TESTVÉRVÁROSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft. „Európa a 
polgárokért 2014-2020” programja keretében lehetőség van pályázat benyújtására „Testvérvárosi program” 
megszervezésére.  
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A program célja, hogy erősítse a polgárok jólétét, a közös gondolkodást, segítse a testvértelepülések lakóit a 
közös történelem megértésében. A pályázat keretében 2015. március 1-jei benyújtási határidővel maximum 25 
ezer euró támogatás igényelhető.  
 
2013. évben a program keretében 7,5 millió Ft. pályázati támogatást nyert az Önkormányzat. Javasolja, hogya 
„Máriacelltől Csíksomlyóig” testvértelepülési találkozó, 1úton zarándoklat” elnevezésű, augusztus 20-23 között 
megvalósításra tervezett önkormányzati rendezvény lebonyolításához nyújtson be pályázatot Halmaj Község 
Önkormányzata. Egyetértés esetén, a programba Kiskinizs, valaminterdélyi, osztrák, felvidéki testvértelepülések 
is kerüljenekbevonásra.  
 
Orosz Miklósné polgármester elmondja, hogy a kérdésről Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
saját ülésén dönt, tekintettel arra,hogy tanulmányozta a pályázati kiírást és javaslatként felmerült, hogy Kiskinizs 
Községi Önkormányzat önállóan is pályázni kíván a program megvalósítására.  
 
 
ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK 
 
Tóth József polgármestertájékoztatja a jelenlévőket, hogy az éjszakai orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban 
érkezett egy beadvány, mely szerint több alkalommal fordult elő, hogy az éjszakai orvosi ügyelet a panaszosok 
által indokoltnak tartott esetekben sem ment ki a betegekhez. Több esetben azt a választ kapja a segítséget kérő, 
hogy vigyék be a beteget, lázas betegség esetén csillapítsák a lázat. 
 
Megkereste az orvosi ügyeletet ellátó szolgálatot, ahol elmondták, hogy a térségbőlGadnáról érkezik gyakran 
indokolatlan hívás. Akkor lehet ebben az ügyben hatékonyan fellépni, ha többen megerősítik azt, hogy valóban 
volt olyan eset, hogy indokolt hívások esetén sem vonult ki az ügyeleti szolgálat.  
 
Győri Dóraképviselő megerősíti, hogy a családjában is előfordult olyan eset, amikor kérésre nem vonult ki a 
szolgálat, azt kérték, hogy szállítsák be a beteget az ügyelet helyére.  
 
Zsiga Istvánné képviselő szintén elmondja, hogy több alkalommal fordult elő, hogy családtagjaihoz ügyeletes 
orvost kellett hívni, azonban azt a választ kapta, hogy vigyék a beteget az ügyeletre. Elmondta, hogy nincs a 
családban autó, erre azt válaszolták, hogy az az ő problémája.  
 
Budai László CNÖ elnöke személyesen is részese volt hasonló helyzetnek.  
 
Tóth Józsefpolgármester elmondja, hogy az éjszakai orvosi ügyeletet ellátó társasággal a Szikszói Többcélú 
Kistérségi Társulás kötött megállapodást. Az elhangzottakat szóban és írásban is jelezni fogja a Társulás 
elnökének, valamint az ügyeletet ellátó társaságnak.  Az Orvosi Ügyeleti Szolgálat saját autóval rendelkezik, az 
ügyelet ellátására megfelelő finanszírozásban részesül a társaság, ezért az ügyelet alkalmával nemcsak az ügyelet 
helyén kell ellátni a beteget, hanem szükség esetén ki kell vonulni.  
 
Halmaj és Kiskinizsközségi önkormányzatok képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag 
egyetértenek, felhatalmazzák a polgármestert, hogy az éjszakai orvosi ügyelet nem megfelelő működésével 
kapcsolatos észrevételeket írásban jelezze a Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, valamint a 
szolgálatot ellátó társaság vezetője részére.  
 
 
FOGORVOSI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK 
 
Slyizs Péter képviselő elmondja, hogy az utóbbi időben több probléma merült fel a fogorvos tevékenységével 
kapcsolatban is. Többen panaszkodnakszakmai hibáról, nem megfelelő higiéniáról. A betegek nem kaptak 
számlát az elvégzett szolgáltatásról, nem tudták érvényesíteni a garanciát. 
 
Zsirosné Molnár Ildikóalpolgármesternek is van tudomása arról, hogy Dr. Vass Éva a fogászati ellátás során 
szakmai hibát vétett.  
 
Budai László CNÖ elnöke információi szerint a Magyar Orvosi Kamaránál eljárás van folyamatban a 
fogorvosnővel szemben.   
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Tóth József polgármester megjegyzi, hogy jól felszerelt, korszerű kezelőegységgel ellátott rendelő biztosított a 
fogorvos részére. Hozzáteszi, hogy több szóbeli panasz érkezett dr. Vass Éva fogorvosnő szakmai munkájával 
kapcsolatban. Minden érintett panaszost arra kért, írásban is nyújtsa be észrevételeit, annak érdekében, hogy 
hivatalosan is kivizsgálható legyen a probléma.  
Jogszerűen csak abban az esetben lehet eljárni az ügyben, ha a panaszosok személyesen is vállalják, milyen 
szakmai hibák fordultak elő a kezelések alkalmával. Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a fogorvos munkája 
során több alkalommal fordult elő szakmai hiba, kezdeményezhető a működtetési szerződés egyoldalú 
felbontása. 
Az ügyben a következő ülésigmegkeresi a Magyar Orvosi Kamarát, kérni fogja a szervezet álláspontját is.A 
soron következő ülésig meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételek mellett kezdeményezhető a szerződés 
felbontása. Emellett személyes egyeztetést kezdeményez dr. Vass Éva fogorvossal a felmerült problémáról.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és  
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és  
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II.05.) határozata 

a fogászati alapellátás minőségének vizsgálatáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (az ellátási körzet megbízottjaként) a  DENTÁL 
PARK Kft. (székhelye: 3534 Miskolc, Irinyi utca 29.) képviselője dr. Vass Éva részére megbízást adott a 
halmaji fogorvosi körzet ellátási területén területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátás 
nyújtására.  
 
A szerződéskötés óta eltelt időben a fogászati alapellátás során több esetben merült fel panasz, mely 
szerint a fogorvosi ellátás nem segítette elő a paciens egészségi állapotának javulását, esetleg további 
problémákat idézett elő.Higiéniai jellegű kifogásokat is jeleztek a kezelések esetében (pl.: védőkesztyű 
használatának mellőzése). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogykezdeményezzen vizsgálatot az ügyben, ennek 
keretében folytasson egyeztetést dr. Vass Éva fogorvossal, írásban keresse meg a Magyar Orvosi Kamara 
Fogorvosi Tagozatát, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási 
Népegészségügyi Intézetét.  
 
A megbízási feltételekre vonatkozó feladatellátási szerződés értelmében az Önkormányzat jogosult a 
szerződést indoklással felmondani abban azesetben, ha a megbízott megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat.   
 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 

 
 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az NHSZ Tapolca Kft. kijelölése a hulladékszállítási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátására 2015. január 31. napján lejárt. A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 
feladatellátásra 2015. október 31-ig a - 45 %-ban állami tulajdonú, 55 %-ban önkormányzati tulajdonú – 
Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft-t jelölte ki ideiglenes szolgáltatóként. A cég 
alvállalkozóként ugyanazt a társaságot bízza meg, amelyik korábban is végezte a hulladékszállítást.  
A szolgáltatás ellátása ugyanolyanfeltételekkel, díjszabással, valamint ugyanazokon a szolgáltatási napokon 
történik, mint előzőleg.  
Az idevonatkozó szabályok szerint a szolgáltató köt szerződést a lakossággal, valamint gondoskodik a 
közszolgáltatási díjak számlázásáról, beszedéséről. Az ideiglenes kijelölő határozat is tartalmazza, hogy a 
szolgáltatás díját a közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, utólag fizeti meg a szolgáltatást 
igénybe vevő lakos. A társaság azonban az átmeneti időszakban nem vállalja a számlázást, valamint a 
díjbeszedést, ezért az önkormányzat nehéz helyzetben van.  
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Az átmeneti időszakban továbbra is azt javasolja, hogy az önkormányzat gondoskodjon a díjbeszedésről. Az 
elmúlt évben kb. 4 eFt./család összeggel támogatta a hulladékszállítás díját az önkormányzat, amely éves szinten 
2 millió Ft. kiadást jelentett. A költségvetési hiányra tekintettel javasolja, hogy a lakosság részére a szolgáltatás 
tényleges költsége kerüljön kiszámlázásra.   
 
Korábbi ülésen döntés született arról, hogy az önkormányzat a hulladékszállítást a jövőben a Vasonca Patak 
Nonprofit Kft-vel kívánja elvégeztetni, azonban a társaság részére a szolgáltatási engedélyek beszerzése jelenleg 
van folyamatban. A cég a szolgáltatás beindításával több (adminisztrátor, gépkocsivezető, segédmunkás,) 
munkahelyetis teremt.A Vasonca Patak Kft. a szolgáltatás beindítását követően a számlázást biztosítani fogja. 
Az előzetes elképzelések szerint, az önkormányzat a számlák kézbesítésében és a díjbeszedésben nyújt majd 
segítséget.  
 
Szalipszki József képviselő hozzáteszi, hogy az elmúlt időszakban tonnánként 20 eFt-ról 13 eFt-ra csökkent a 
hulladéklerakási díj, ami rendkívül kedvező a közszolgáltató részére.   
 
Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy polgármester úr is tájékoztatta a Képviselő-testületet a jogszabályi 
előírásokról, mégis fontosnak tartja felhívni a testület tagjainak figyelmét, arra, hogy a hulladékról szóló 
törvényalapelvei között szerepel a szennyező fizet elve, mely szerint a hulladéktermelő felelős a 
hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért. A megállapodás tervezete szerint az Önkormányzat fizet a 
közszolgáltató részére és közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza azt a lakosság felé. 
 
Tóth József polgármester egyetért a jegyző asszony törvényességi észrevételével, azonban a szolgáltató nem 
vállalja a számlázást és a díjbeszedést, az önkormányzatnak viszont kötelező feladata a hulladékszállítás 
biztosítása.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és  
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és  
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (II.05.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Halmaj község vonatkozásában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátására 2015. február 1. napjától – az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötéséig, de legfeljebb 2015. október 31-ig – a Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató 
Kft-t (székhelye: 3465 Tiszabábolna, Fő út 113.) jelölte kiideiglenes közérdekű szolgáltatóként a 
hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére. Az ideiglenes ellátás teljesítéséhez szükséges megállapodás 
megkötése.  
 
A közszolgáltatás díja: 
120 l-es gyűjtőedényenként és alkalmanként     224,56.-Ft.+ÁFA 
negyedévente     2.921.-Ft.+ÁFA 
 
60 l-es gyűjtőedényenként és alkalmanként     117.-Ft+ÁFA 
negyedévente     1.461.-Ft.+ÁFA 
 
A közszolgáltatási díjat továbbra is az Önkormányzat vállalja megfizetni a Szolgáltató részére. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy az ideiglenes ellátás időtartama alatt, a lakossági hulladékszállítás díját a 
Közös Önkormányzati Hivatal útján beszedi és a szolgáltató által megküldött számla ellenében 
határidőben átutalja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 
ellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére.  
 
Határidő: azonnal    
Felelős: polgármester 
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Az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Tóth Józsefpolgármester megköszöni 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja.  
 

Kiskinizs község önkormányzatának képviselői az üléstermet elhagyják. 
Halmaj község önkormányzatának képviselői folytatják az ülést. 

 
Tóth József polgármester megállapítja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is  
határozatképes, – az együttes ülés folytatásaként – az önálló ülést megnyitja. Az ülés tervezett napirendjeként, a 
meghívóban foglaltakkal megegyezően, a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni:  

 
JAVASOLT NAPIREND 

3.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző 

 
4.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának megtárgyalása  

Előadó:polgármester, intézményvezetők 
 

5.) Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 
Előadó:Tóth József polgármester  

 
6.) Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata és jóváhagyása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző  
 

7.) A köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 
rendelet módosítása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző  

 
8.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 
9.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása 

 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: 
 
NAPIREND 

3.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző 

 
4.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának megtárgyalása  

Előadó:polgármester, intézményvezetők 
 

5.) Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 
Előadó:Tóth József polgármester  

 
6.) Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata és jóváhagyása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző  
 

7.) A köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 
rendelet módosítása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző  

 
8.) Egyéb indítványok, bejelentések 

 
9.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

 
III. NAPIREND A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző 

   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az elmúlt év végén alkotta meg a Képviselő-testület a szociális célú 
tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét. Javasolja a rendelet módosítását, tekintettel arra, hogy 
a szociálisan rászorult kérelmezők részére szétosztásra kerülhet még közel 50 m3 tűzifaa pályázati támogatásból 
vásárolt mennyiségből. Ezáltal azon családok részére,akik az elmúlt év végén már részesültek támogatásban, 
külön kérelem nélkül, további 0,2 m3 támogatás biztosítható. A tervezetet javasolja úgy módosítani, hogy 
családban élő kérelmező esetén 28.500.-Ft-ig terjedő egy főre jutó jövedelemhatárig, egyedül élő kérelmező 
esetén 42.750.-Ft-ig terjedő jövedelemhatáriglegfeljebb 1,2 m3,családban élő kérelmező esetén 28.501.-Ft-tól – 
57.000.-Ft-ig terjedő egy főre jutó jövedelemhatárig, egyedül élő esetén 42.751.-Ft-tól - 71.250.-Ft-ig terjedő 
jövedelemhatárig legfeljebb 0,8 m3 tűzifa biztosítható. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja: 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló  
9/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 9/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
(2)  A tűzifa támogatás mértéke:  

a) családban élő kérelmező esetén 28.500.-Ft-ig terjedő egy főre jutó jövedelemhatárig, egyedül élő 
kérelmező esetén 42.750.-Ft-ig terjedő jövedelemhatáriglegfeljebb 1,2 m3. 

b) családban élő kérelmező esetén 28.501.-Ft-tól – 57.000.-Ft-ig terjedő egy főre jutó jövedelemhatárig, 
egyedül élő esetén 42.751.-Ft-tól - 71.250.-Ft-ig terjedő jövedelemhatárig legfeljebb 0,8 m3. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján, 18 órakor lép hatályba és 2015. április 15-én hatályát veszti. 
 

 
 
IV. NAPIREND  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának megvitatása 

Előadó:polgármester, jegyző 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a tervezet szerint az önkormányzat 2015. évi bevétele 429 millió Ft., a 
kiadás 446 millió Ft., a hiány 17 millió Ft. A településeknek egyensúlyi költségvetés készítésére kell törekedni, 
működőképességet megőrző támogatás igénybevételére ebben az évben már nem lesz lehetőség. Az elmúlt 
évben minden közalkalmazott béren kívüli - „cafeteria” - juttatásban részesült nettó 100 eFt. összegben. A 
köztisztviselőket törvény szerint is megilleti a béren kívüli juttatás. Javasolja, hogy a Képviselő-testület tárgyalja 
meg a tervezett bevételek és kiadások alakulását.  
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Polgáriné Csordás Juditvezető főtanácsos a tervezettel kapcsolatban a következőket mondja el:  
 „Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

költséghelyen nem terveztek bevételt, mert a bevételek könyvelése az „önkormányzatok funkcióra nem 
sorolható bevételei államháztartáson kívülről” megnevezésű költséghelyen kerültek betervezésre 27 millió Ft. 
összegben. 

 Ugyanezen költséghely kiadási oldalán került megtervezésre a polgármester, a képviselők feladataival 
összefüggő kiadás, valamint ÁFA befizetések. Az egyéb működési célú kiadások körében 99.702 eFt. 
Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása részére átadásra tervezett összeg, 
valamint 7 millió Ft. általános tartalék került betervezésre.  

 „Köztemető fenntartása és működése” költséghelyen került megtervezésre 30 eFt. működési célú átvett 
pénzeszköz, melyet a zsidó temető karbantartására biztosít a MAZSIHISZ, valamint a temető működtetésével 
kapcsolatos bevételek. 

 „Víztermelés, -kezelés, -ellátás” költséghellyel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 50 eFt. bevétel 
várható akintlévőségekből, tekintettel arra, hogy a feladat 2013. január 1-től átkerült a BORSODVÍZ  
Zrt-hez.   

 „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” bevételi oldalán került betervezésre 64 e Ft. működési 
bevétel. Az előző évi teljesítés 736 eFt. volt, mely bevétel a leselejtezett, bontott anyagok értékesítéséből 
keletkezett.  

 
 
Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy: 
 „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kiadási oldalon került betervezésre a térfigyelőrendszer 

kiépítése 8.900 eFt., valamintfaluközpont, játszótér tervezése, kivitelezése 2 millió Ft. összegben. a 
faluközponttal összefüggésben tervezett kiadás, várhatóan teljes mértékben a kivitelezésre fordítható, 
tekintettel arra, hogy a terveket ingyenesen készítik el az Önkormányzat részére.  

 „A kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” költséghely tartalmazza a 2015. évben megvalósításra 
tervezett önkormányzati rendezvények lebonyolításával összefüggő kiadásokat. Ezek önként vállalt 
feladatok, ezért számba kell venni, hogy tudja-e finanszírozni az önkormányzat? 

 „A rövid, téli és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kiadásai között került megtervezésre a programok 
megvalósításához szükséges anyagköltség is. A tervek között szerepel ingatlanok felújítása, a köztemetőben 
mosdó, valamint vízöblítéses WC kialakítása, a KMB iroda udvarának térkővel történő burkolása, istállók 
bővítése, rekonstrukciója, őshonos állatok vásárlása.  

 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” költséghelyen került beépítésre az iskolaudvar 
aszfaltozása, valamint a szükséges tervek elkészítése. A Fő utcai kerékpárút építési engedélye lejárt, ezért 
szükséges annak megújítása, valamint a vasúti átjárón történő átvezetés megterveztetése is. Javasolja, hogy a 
Búzavirág út, Rózsa utca építési tervét is készíttesse el az önkormányzat.  

 „Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése” kiadási oldalon a sportöltöző rezsiköltsége került betervezésre. 
Sajnos a fiatalok körében nem mutatkozik igény labdarúgó csapat megalakítására. 

 A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet február 28-ig meg kell alkotni a Képviselő-
testületnek. 2015. évben a segélyezés helyett a foglalkoztatás növelése a cél, a szociális ellátások változása 
befolyásolja a költségvetést.  

 A szociális ellátásokra betervezett kiadások körében tervezésre került még települési támogatás címén 3 
millió Ft. 

 Lakásfenntartási támogatásra a 2014. évi terv 10 millió Ft., az ellátási forma március 1-től megszűnik, ezért 
erre a feladatra 468 eFt. került betervezésre.  

 A Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása részére átadásra tervezett 
kiadások csökkentését javasolja 1,75 millió Ft. összeggel.  Ezáltal a 2015. évi költségvetés hiánya 15,5 millió 
Ft.-ra csökken. Javasolja, hogy a kiadások további csökkentésén, a bevételek növelésén gondolkodjanak 
együtt, cselekedjenek közösen.  

 Halmaj Községi Önkormányzat részére, a bejáró gyermekek utaztatásának támogatására a normatíva 1.991 
eFt., mely támogatás egy részét Kiskinizs községi Önkormányzat részére átadott pénzeszközként 
biztosítják.Ezen összegből Kiskinizs Község Önkormányzata fedezi az utaztatással kapcsolatban felmerült 
költségeket.  

 
Tóth Ferencné jegyző hozzáteszi, hogy az elmúlt évben, ezen a címen 800 eFt-ot biztosított átadott 
pénzeszközként Halmaj Községi Önkormányzat Kiskinizs részére, mely 200.-Ft/km költséggel kalkulálva került 
meghatározásra.  
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Tóth József polgármester javasolja, hogy Kiskinizs Községi Önkormányzat részére ebben az évben az óvodások 
utaztatására 400 eFt-ot biztosítson az Önkormányzat.  

 
 

Budai LászlóCNÖ elnökének véleménye szerint a fiatalok körében lenne igény a labdarúgásra, de hiányzik a 
kezdeményezőkészség.  
 
 
HÁZI ORVOSI ALAPELLÁTÁS 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a háziorvosi rendelő fenntartási kiadásaihoz az 
alapellátást biztosító Dr. Lipusz és Társa Bt. eddig 20 eFt./hó rezsi hozzájárulást fizetett. 2015. évben a 
háziorvosok finanszírozása havi 130 eFt-al emelkedett. Az utóbbi időben jelentős fejlesztéseket valósított meg az 
Önkormányzat az épületen, emellett 3,5 millió Ft. értékben új eszközöket biztosítottak a társaság részére, 
valamint az Önkormányzat biztosítja az épület takarítását is. Javasolja, hogy a Képviselő-testület emelje meg a 
bérleti díjat havi 40 eFt.-ra.  
 
Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsoshozzáteszi, hogy arendelőben keletkezett rezsiköltségek egyenlő 
arányban kerülnek könyvelésre a házi orvosi és a védőnői szolgálat között. A költségvetési tervezetben a 
védőnői szolgálatnál 616 eFt., a házi orvosi alapellátás esetében 447 eFt. került betervezésre dologi kiadásokra.  
Amennyiben a költségvetésben lehetőség nyílik rá, az alkalmazott védőnő kéri hallásvizsgáló berendezés 
beszerzését 4-500 eFt. értékben.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015.(II.05.) határozata 

a háziorvosi működtetési szerződés felülvizsgálatáról 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Dr. Lipusz és Társai Bt.-vel megkötött működtetési szerződést.  
 
Megállapítja, hogy a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
biztosítására nem részesül állami normatív támogatásban.  
Ugyanakkor a háziorvosi szolgálatok finanszírozása emelkedett, amely elsősorban a rendelők 
rezsiköltségének a fedezetét biztosítja. 
 
Mindezt – valamint az elmúlt évben végrehajtott intézményi korszerűsítést és fejlesztést figyelembe véve – a 
testület 2015. március 1-jei hatállyal a működtetési szerződést módosítani kívánja.  
 
Az Önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel, a Dr. Lipusz és Társai Bt. a fenti időponttól kezdve, 
számla ellenében, havi bruttó 40.000.-Ft összegű rezsi hozzájárulást fizessen meg az Orvosi Rendelő 
fenntartási költségeihez.  
 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a háziorvost és a módosított 
szerződést írja alá.  
 
Határidő: február 28. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Szalipszki Józsefképviselő érdeklődik, hogy készült-e számítás arra vonatkozóan, hogy az iskolában, Közösségi 
Házban és az óvodában megvalósítandó napelem rendszer telepítéssel milyen költségcsökkenés érhető el?  
 
Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy a költségcsökkentés mértékét a napsütéses órák száma is 
befolyásolja. A beruházástáprilis 15-ig kell megvalósítani. Előzetes kalkuláció szerint a napelem éves szinten 
átlagosan 45 e kW energiát termel, felesleg esetén, ad-vesz órával a rendszert is támogatja. A költségcsökkentés 
valós mértékét pontosan meghatározni a négy intézmény energiafogyasztásának, valamint a napelem 
energiatermelésének ismeretében, maghatározott idő múlva lehet. 
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A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
 
Tóth Józsefpolgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának 
megvitatásanapirendi témában döntést hozni nem kell, mert a költségvetés végleges jóváhagyására a következő 
ülésen kerül sor, és az elhangzott módosítások figyelembevételével történik majd a rendeletalkotás. 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  

 
V. NAPIREND  Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 

Előadó:Tóth József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Tóth József polgármesterjavasolja, hogy a Képviselő-testület március hónapban tűzze napirendre a „Mezőőri 
Szolgálat, Önkormányzati Rendészet létrehozása” napirendi pontot, július hónapban tartandó ülésére pedig a 
„Tájékoztató a helyi közművelődési és könyvtári feladatokról” napirendi pontot. Elmondja továbbá, hogy a 
soron következő ülés összehívására február 26-án kerül majd sor.  
 
Palásti László képviselő véleménye szerint az „Idősek napja” december 18-ra tervezett időpontja helyett, annak 
megrendezésére - az iskolai ünnepségek miatt - alkalmasabb időpont december 11. Ezért javasolja az 
önkormányzati rendezvény december 11-én történő megtartását.  
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
Tóth József polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi munkatervet a kiegészítésekkel együtt 
fogadja el. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015.(II.05.) határozata 
az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadásáról 

 
 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi munkatervét a 
következők szerint hagyja jóvá:  

 
Február hónapban 
 
1.) A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 
 

2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatának megtárgyalása 
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 

3.) Az Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: polgármester 
 

4.) Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata és jóváhagyása 
Előadó:Tóth Ferencné jegyző 
 

5.) A köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: jegyző 

 
Március hónapban 
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1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: polgármester 

 
2.) Az Önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálata 

Előadó: jegyző 
 

3.) Mezőőri Szolgálat, Önkormányzati Rendészet létrehozása 
Előadó: polgármester 

 
Április hónapban  
 
1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 
 Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 
2.) Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 
 Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 
Július hónapban  
 
1.) Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

Előadó: jegyző 
 

2.) Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai 
 Előadó:jegyző 
 
3.) Tájékoztató a helyi közművelődési és könyvtári feladatokról 

Előadó: Közösségi Ház vezető 
 
Szeptember hónapban  
 
1.) Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 

2.) Beszámoló a Vasonca Patak Nonprofit Kft. tevékenységéről 
Előadó: polgármester 

 
November hónapban  
 
1.) Az Önkormányzat III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 

2.) A szociális temetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 Előadó: jegyző 
 
3.) Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 

2015. évben tartandó ünnepségek, egyéb önkormányzati rendezvények: 
 
Nemzeti ünnep       március 15-én 18.00 órakor 
II. Halmajális és pálinkamustra     május 2. 
Nemzeti Emléknap      június 4. 
XII. Halmaji Napok és testvértelepülésitalálkozó, 1 úton zarándoklat augusztus 20-22 
„Itthon vagy Magyarország, szeretlek”,szüreti nap   szeptember 26. 
Köztársaság ünnepe       október 23-én 18.00 órakor 
Idősek napja       december 11.  
Falukarácsony        december 20. 
 
Határidő: a munkatervben szereplő időpontok 
Felelős:     polgármester, illetve a megjelölt felelősök 
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VI. NAPIREND Halmaj, Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

 együttműködési megállapodás felülvizsgálata és jóváhagyása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 
Tóth Ferencnéjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jogszabály írja elő a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás január 31-ig történő felülvizsgálatát.  
Az együttműködési megállapodást a CNÖ határozattal jóváhagyta. 
A megállapodás tartalmát tekintve közel azonos a jelenleg érvényes együttműködési megállapodással. Ismerteti 
azokat az elemeket, amelyeket a korábbi együttműködési megállapodás másként vagy még nem tartalmazott.   
 A megállapodásban a „Személyi és tárgyi feltétek biztosítása” II. fejezet a korábbi együttműködési 

megállapodáshoz képest részletesebben került kidolgozásra.  
 A korábbi megállapodás „Gazdálkodás”-ra vonatkozó III. fejezete tartalmazta a költségvetési koncepció 

készítését, azonban ezt jogszabály kötelező jelleggel nem írja elő, ezért az új megállapodásban nem került 
rögzítésre.  

 Konkrétan meghatározásra került, hogy a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokat Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsos, az adminisztratív, iratkezelési feladatokat pedig 
Brunczlikné Varga Valéria ügyintéző látja el.  

 „A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje” körében szabályozásra került a zárszámadási 
kötelezettség, aminek teljesítése érdekében a jegyző határozat-tervezetet készít, a CNÖ elnöke április 30-ig a 
testület elé terjeszt 

 a II. fejezet 22. pontjában„A nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája” alpontot kiegészítésre 
javasolja: A pályázatok lebonyolítására a nemzetiségi önkormányzat alszámlát nyithat, melynek vezetésére 
vonatkozó feltételek megegyeznek a fizetési számlára vonatkozó előírásokkal.  

 A megállapodás „Összeférhetetlenségi kötelezettségek” alpontjában került rögzítésre az a szabály, hogy:  
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló 
feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt önmaga vagy közeli hozzátartozója javára látja el.  

 A jegyző a megállapodásra vonatkozó szabályok változása miatt, javaslatot tesz a dokumentum módosítására, 
amelyet a CNÖ megtárgyalt.   

 
Tóth József polgármester elmondja: a II. fejezet 12. pontjában rögzítésre került, hogy Halmaj Község 
Önkormányzata vállalja a nemzetiségi önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy a megállapodásban 
lehetőségként kerüljön rögzítésre a támogatás, tekintettel arra, hogy az anyagi támogatás biztosítása az 
Önkormányzat pénzügyi helyzetének függvénye.Ezáltal a megállapodás II. fejezetének 12. pontját a következők 
szerint javasolja módosítani: „Halmaj Község Önkormányzata az éves költségvetésében anyagi lehetőségeitől 
függően – egyedi kérelem alapján – támogatja a nemzetiségi önkormányzatot.” 
 
Budai László CNÖ elnöke elmondja, hogy a CNÖ részére irodahelyiség, valamint a technikai eszközök 
(irodabútor, számítógép, nyomtató) a Közösségi Házban biztosítottak. Az elhangzott kiegészítésekkel 
elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodást.  
 
Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (II.05.) határozata  

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött  
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
Halmaj Községi ÖnkormányzatKépviselő-testülete megtárgyalta a Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására vonatkozó javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
A Képviselő-testület Halmaj Község Önkormányzata és a Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének 
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást megismerte, és azt a melléklet szerint jóváhagyja.  
 
A Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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Határidő: azonnal      
Felelős: polgármester 

VII. NAPIREND A köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 
rendelet módosításáról  

 Előadó:Tóth Ferencné jegyző 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a köztemetőben a közelmúltban elkészült az urnafal. Az urnafal 
helytakarékoslétesítmény, amelyre igény mutatkozott a lakosság részéről. Ajelenleg hatályos önkormányzati 
rendelet szerint az urnafülke megváltási díja 5.000.-Ft. amely - aberuházási költségeket figyelembe véve - 
rendkívül alacsony. Több köztemetőt üzemeltető önkormányzatnál informálódott az alkalmazott díjszabásról, 
eltérőek a díjtételek, vannak olyan települések, ahol nem állapított meg az önkormányzat sírhely megváltási 
díjat.  
Az írásos előterjesztéstől eltérően, a sírhelyek megváltási díját azI. parcellában a már megkezdett sírhelyek 
vonatkozásában 4.000.-Ft.+ÁFA, a többi sírhely esetében 8.000.-Ft+ÁFA,az urnafülke díját 20 eFt.+ÁFA 
összegben javasolja meghatározni. Sírbolt megváltási díj megállapítását nem javasolja, tekintettel arra, hogy 
eddig arra igény nem mutatkozott.  
A köztemetőben végzett vállalkozási tevékenység, valamint temetkezési szolgáltatás díj változatlan összegben 
(alkalmanként 3 eFt. összegben) történő elfogadását támogatja. 
 
Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja:  

 
Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2/2015.(II.07.) önkormányzati rendelete 
 a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló  

11/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el.  
 

1.§ 
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2.§ 
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 

1. számú melléklet 
 

1.) Halmaj község területén működő köztemetőben a sírhelyek megváltási díja: 
 

megnevezés megjelölés megváltási díj 

sírhely 
I. parcellában  
(már megkezdett sírhelyek)  
(1-365, 374-404, 421-434 sírhely kivételével) 

8.000.-Ft.+ÁFA 

sírhely 
I. parcellában  
(már megkezdett sírhelyek)  
(1-365, 374-404, 421-434 sírhely) 

4.000.-Ft.+ÁFA 

urnafülke  20.000.-Ft.+ÁFA 
 
 

2.) A sírhely használat időtartama:    25 év 
Az urnafülke használati időtartama:   25 év 

 
3.) A köztemetőkben üzletszerűen végzett vállalkozási tevékenység gyakorlása esetén alkalmanként 

fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás mértéke: 
 

3.000.-Ft.+ÁFA/alkalom 
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4.) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások által fizetendő létesítmény-használati 

díj:  
3.000.-Ft.+ÁFA/alkalom 

 
 
 

VIII. NAPIREND  Egyéb indítványok bejelentések 
 
 
HALMAJ KÖZSÉGÉRT JÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖZALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉNEK START 
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMBA TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSA 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a közelmúltban a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
kuratóriumának tagjaival közösen tartott informális megbeszélés során, egyetértésre jutottak abban, hogy a 
hatékonyabb gazdálkodás érdekében az önkormányzati tulajdonú földterületeket az Önkormányzat, hasznosítás 
céljából, 2015. március 1-jei hatállyal vegye vissza művelésre. Ezt követően a földalapú támogatásokat is az 
Önkormányzat igényelheti.  
 
Javasolja, hogy a Közalapítvánnyal megkötött földbérleti szerződést bontsák fel, a Képviselő-testület 7 éves 
időtartamra vegye ingyenesen használatba a Közalapítvány tulajdonát képező szederültetvényt, valamint az 
erőgépeket és eszközöket. A Közalapítvány irodavezetője 2015. március 1-jei hatállyal az Önkormányzat 
alkalmazásába kerül. Eddig is együtt dolgoztak, ugyanúgy számítanak a munkájára.  
 
Ezzel a megoldással az Önkormányzat tisztább képet kaphat a földterületek művelési költségeiről, azok 
hozamáról illetve az éves gazdasági eredményekről. Amennyiben a testület dönt az integráció kérdésében, az év 
végén kiértékelhető, hogyan alakult a gazdálkodás. 
 
Palásti László képviselő elmondja, hogy korábbi testületi ülésen is egyeztettek már a kérdésről, a kuratóriumi 
ülésen is közös nevezőre jutottak. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  
 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015.(II.05.) határozata 

a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységének  
a Start Közfoglalkoztatási programbatörténő beintegrálásáról 

 
Halmaj község Önkormányzata értékelte a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységét 
és a következő határozatot hozza.  
 
Megállapítja, hogy a Közalapítvány tevékenysége és az Önkormányzat által működtetett Start 
Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági projektjei között sok az átfedés. Ugyanakkor a foglalkoztatási 
létszámhoz kapcsolódva, 2015. évben 25 ha-ra kell növelni a bevonandó, szántó művelési ágú földterület 
nagyságát.  
 
Ezért a Képviselő-testület 2015. március 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel felbontja a 2009. május 24. 
napján a Jóléti Közalapítvánnyal megkötött földbérleti szerződést és ennek alapján művelésbe veszi az alább 
felsorolt, összesen 28,59 ha nagyságú és 531,16 AK értékű mezőgazdasági hasznosítású földterületeket. 
 

- halmaji 016 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5,77 ha nagyságú, 147,43 Ak értékű;  
- halmaji 047/25 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 5,1 ha nagyságú, 56,66 Ak értékű  
- kiskinizsi 019/2 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 13,33 ha nagyságú, 225,34 Ak értékű  
- halmaji 050/18 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 3,1 ha nagyságú, 71,73 Ak értékű  
- halmaji 050/21 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 0,86 ha nagyságú, 20,00 Ak értékű  
- halmaji 050/22 hrsz-ú, szántó művelési ágú 0,43 ha nagyságú, 10,00 Ak értékű  

 



16 
 

Ezzel egyidőben a testület 7 éves időtartamra ingyenes használatba veszi a Közalapítvány tulajdonát képező 
halmaji 042/1,042/2,042/3 hrsz-ú, összesen 3,69 ha nagyságú és 80,14 Ak értékű szederültetvényt, valamint 
az összes, külön leltárban felsorolt erőgépeket és eszközöket. 
A földterületek zöldleltár szerinti értékkel és a megtermelt raktárkészleten lévő termelvények is az 
önkormányzat tulajdonába kerülnek.  
 
A Közalapítvány irodavezetője 2015. március 1-jei hatállyal az Önkormányzat alkalmazásába kerül.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: február 28. 
Felelős: polgármester 
 

KÖZKUTAK LESZERELÉSE 
 
Tóth József polgármester elmondja: már korábbi ülésen is elhangzott, hogy szükséges azon közkutak 
leszerelése, amelyek esetében,150 m-es távolságon belül,minden ingatlan rá van csatlakoztatva a közműves 
vízhálózatra. Ahol ez nem lehetséges, javasolja a kutak lezárását és hozzáférés biztosítását kizárólag 
azonlakóingatlanok tulajdonosai számára, ahol az ingatlan közműhálózatra történt csatlakozása még nem történt 
meg. 
 
Mintavételi funkció miatt, szükséges a Fő út 1., valamint a Május 1 út 3. szám előtt kiépített közkútüzemeltetése. 
ABéke út 13., Dankó Pista út 23., Május 1 út 15.,Szabadság tér 4., Szent István tér 4., 20., Táncsics út 3., Vasút 
út 14.szám alatti ingatlanok előtt elhelyezett közkutak körzetében minden lakóingatlan rá van csatlakoztatva a 
közműhálózatra, ezért azok leszerelésére tesz javaslatot.  
 
A többi közkút esetében vízórát szerel fel az üzemeltető BORSODVÍZ Zrt., a fogyasztott víz díját az 
önkormányzatnak kell megfizetni. Azon lakóingatlanok esetében, amelyek nincsenek rácsatlakoztatva a 
hálózatra, tájékoztassák a tulajdonosokat a rákötés lehetőségéről, amennyiben ezzel a lehetőséggel a tulajdonos 
nem kíván élni, biztosítsanak kizárólagos vízvételezési lehetőséget a legközelebbi közkútról azzal, hogy a 
keletkezett vízfogyasztás díját az önkormányzat az érintett ingatlantulajdonos részére továbbszámlázza.  
 
Szalipszki Józsefképviselő javasolja, hogy amennyiben a közkutak leszerelésre kerülnek, vizsgálják meg a 
közkúthoz kapcsolódó lefolyókelbontásának lehetőségét is.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015.(II.05.) határozata 

a Halmaj község közterületein kiépített közkutak leszerelésének elrendeléséről  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a közkutak vízfogyasztásának 
korlátozása érdekében szükséges a település belterületén kiépített azon közkutak leszerelése, amelyek  
150 m-es körzetében lévő lakóingatlanok rá vannak csatlakoztatva az ivóvíz-közműhálózatra.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy mintavételi funkció biztosítása miatt a Fő út 1., valamint a Május 1 
út 3. számú ingatlan előtt kiépített közkutak nem szerelhetők le.  
 
A következő ingatlanok előtt felszerelt közkutak környezetében minden lakóingatlan rá van csatlakoztatva a 
közműhálózatra, ezért azok azonnali leszerelését rendeli el. 
 

ssz. közterület hsz.  ssz. közterület hsz. 
1. Béke út  13.  6. Szent István tér 4. 
2. Dankó Pista út 23.  7. Szent István tér 20. 
3. Fő út  7.  8. Táncsics út 3. 
4. Május 1 út 15.  9. Vasút út 14. 
5. Szabadság út 4.     
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A következő ingatlanok előtt felszerelt közkutak környezetében élő fogyasztók írásban nyilatkoztak arra 
vonatkozóan, hogy rendelkeznek saját vízellátó berendezéssel, ezért a közkutak leszerelhetők.  
 

ssz. közterület hsz.  ssz. közterület hsz. 
1. Dózsa György út 27.  7. Május 1 út  29. 
2. Dózsa György út 43.  8. Mező út  9. 
3. Hársfa utca 13.  9. Rákóczi út  3. 
4. Kinizsi Pál út 27.  10. Széchenyi út  15. 
5. Kossuth út  11.  11. Széchenyi út  27. 
6. Kossuth út  51.  12. Vörösmarty út  48. 

 
Az alábbi ingatlanok előtt felszerelt közkutak környezetében vannak olyan fogyasztók, akiknek tulajdonát 
képező ingatlanra nincs bekötve a vezetékes ivóvíz. Ezért a Képviselő-testület kéri az üzemeltetőt, hogy az 
érintett közkutakat zárja le, és a bekötéssel nem rendelkező személyek részére biztosítson kizárólagos 
vízvételi lehetőséget. 
 

ssz. közterület hsz.  ssz. közterület hsz. 
1. Ady Endre köz 8.  4. Dózsa György út 9. 
2. Alkotmány út 21.  5. Kossuth út 24. 
3. Hunyadi út 5.  6. Széchenyi út 41. 

 
A keletkezett vízfogyasztás díját, az önkormányzat az érintett ingatlantulajdonos részére továbbszámlázza.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BORSODVÍZ Zrt-t, hogy a leszerelést és a 
kizárólagos hozzáférést biztosítsa. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: február 28.     
Felelős: polgármester 

 
 
ÁLLOMÁS ÉPÜLETÉNEK FENNTARTÁSA,  
MENETJEGYVÁSÁRLÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE  
 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a buszváró áthelyezéséről, a MÁV részére 
feleslegessé vált területek tulajdona adásáról, valamint a vasútállomás épületének és környezetének 
fenntartásáról, kezeléséről a közeljövőben helyszíni egyeztetésre kerül sor, melyre a képviselők is meghívást 
kapnak.  
 
Az állomás épületének karbantartására vonatkozóan megállapodást köthet az Önkormányzat a MÁV Zrt-vel, 
amelyben meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat,térítési díj ellenében vállalja az állomás épületének 
karbantartását, takarítását, festését, a terület kaszálását.  
 
Az előző ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet arra vonatkozóan, hogy néhány halmaji lakos amenetjegy 
árusítás visszaállítását kezdeményezte. A MÁV Start Zrt. Irodavezetőjével személyesenis tárgyaltaz ügyben. 
Takarékossági okokból több vasútállomáson szűnt meg az elmúlt évben a jegyértékesítés. A Miskolc-
Hidasnémeti vasútvonal automatizálására kerül sor, melynek következtében 2016. január 1-tőltöbb állomáson 
megszűnik a helyi forgalomirányítás.   
 
A menetjegy értékesítési rendszer visszaállítására több lehetőség van. Az állomás épületének üzemeltetéséhez 
kapcsolódva, bizonyos feltételek teljesülése esetén, az önkormányzat vállalhatja a jegyértékesítést. 
Azétékesítésből származó jutalék menetjegy esetén 20 %, bérlet esetén15 %. Menetjegy értékesítésre 
vendéglátóhelyen is van lehetőség. Az értékesítés feltétele mindkét esetben szakirányú végzettség megléte. A 
képesítés, tanfolyam keretében, rövid idő alatt megszerezhető.A MÁV Start Zrt. mindkét megoldási lehetőséget 
támogatja.  
 
Szalipszki Józsefképviselő hozzáfűzi, hogy segítség az utazók részére az internetes menetjegy értékesítés. Jó 
megoldás lehet a vendéglátóegységben történő jegyárusítás is.  



18 
 

 
Gráf Bélánéképviselő is egyetért az elhangzottakkal. Az állomáshoz legközelebb eső - a Szirkó László halmaji 
lakos vállalkozó által üzemeltetett - vendéglátóegység is megfelelő helyszín lehet az értékesítésre.  
 
Tóth József polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület településrendezési, településfejlesztési célok 
megvalósítása érdekében kezdeményezzea belterületi 210/1 hrsz.–ú útszakasz ingyenes tulajdonba adását.Erre 
vonatkozóan egyeztetést folytatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A társaságnak a forgalmasabb útszakaszok 
felújítására sem jut elegendő forrás, az érintett útszakasz helyi érdekű, ezért a cég nem ennek az útszakasznak a 
felújítását tartja a legfontosabbnak.   
 
Palásti László képviselő javasolja, Slyizs Péter, valamint Szalipszki József képviselők és néhány 
közfoglalkoztatott segítségével, átmeneti megoldásként, a kritikus útszakaszt szintezőműszerrel mérjék fel, 
szükség szerint pótolják, vagy csökkentsék a zúzalék mennyiségét.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015. (II.05.) határozata  

állami tulajdonban, Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő  ingatlan 
ingyenes átruházásának kezdeményezéséről  

 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az állami tulajdonú, Magyar Közút 
NonprofitZrt. vagyonkezelésben lévő 210/1 hrsz-ú, „kivett, Állomás út” megjelölésű 
földrészletátruházásának kezdeményezésére vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. 
 
Halmaj községben a 210/1 hrsz-ú, 2143 m2 nagyságú,„kivett, Állomás út” megjelölésű földrészlet a Magyar 
Állam tulajdonaként van nyilvántartva, amelyre a Magyar közút Nonprofit Zrt. kezelői joga van 
bejegyezve.  
 
Halmaj Község Önkormányzata - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX tv. 13. §-ban biztosított felhatalmazás alapján - a kötelező alapfeladatai körében, ipari 
park létesítése, munkahelyteremtés, valamint az állomáshoz közel eső telkek megközelítése érdekében, 
területfejlesztési, területrendezési és gazdaságfejlesztési céllal kívánja hasznosítani a területet.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-t, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t értesítse és az ügyben szükséges további 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
BORSODWEB KFT. ÁLTAL ELHELYEZETT ADÓÁTVITELI RÁDIÓÁLLOMÁS  
BÉRLETI DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2014. december 31-én lejárt a BorsodWeb Kft.-vel 
kötött bérleti szerződés. A társaság a víztoronyra elhelyezett adatátviteli berendezésekért havi 10 eFt+ÁFA 
összegű bérleti díjat, a HotZones kártyák Közösségi Házban történő értékesítéséért pedig további 35 
eFt+ÁFA/hó összeget fizetett az Önkormányzat részére. Javasolja, hogy az adatátviteli berendezés elhelyezésért 
havi 11 eFt+ÁFA bérleti díjat, a HotZones kártyák árusításáért havi 38.500.-Ft.+ÁFA bérleti díjat állapítson meg 
a Képviselő-testület.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (II.05.) határozata  
a BorsodWeb Kft. által elhelyezett adóátviteli rádióállomás bérleti díjának, 

valamint a HotZones szolgáltatás díjánakmeghatározásáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BorsodWeb Kft. adatátviteli 
rádióállomás üzemeltetésének meghosszabbítására, valamint a „Wifi-Falu” program keretében nyújtott 
internet szolgáltatás további biztosítására vonatkozó kérelmét és a következő határozatot hozza: 
 
1.) Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 éves határozott időtartamra, 2019. december 

31-ig továbbra is engedélyezi, hogy a BorsodWeb Kft. internet szolgáltatásra adatátviteli 
rádióállomást üzemeltessen Halmaj község Önkormányzatának tulajdonát képező, Halmaj község 
belterületi részén található hidroglobus belső és külső fali részén.  
 

2.) A Képviselő-testület a bérleti díj mértékét havi 11.000.-Ft.+ÁFA összegben határozza meg. A bérleti 
díj fizetése negyedéves gyakorisággal történik. Az Önkormányzat és a BorsodWeb Kft. által kötött 
szerződés csak naptári év végével, rendkívüli felmondással bontható fel, melynek okát az érintettek 
legkésőbb 60 nappal a felmondás előtt kötelesek bejelenteni.  

 
3.) A BorsodWeb Kft. a településen „HotZones” szolgáltatás biztosítását teszi lehetővé, melynek 

keretében a szolgáltatást igénybevevők részére napi egy órás időkereten belül ingyenesen, azt 
meghaladóan, előre fizetős rendszerben, internet hozzáférést biztosít.  

 
4.) Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Információs Irodában, egy fő 

foglalkoztatásával biztosítja az ügyfélszolgálati teendők ellátását. A felmerülő bér- és egyéb 
költségek ellentételezéseként a BorsodWeb Kft. havi 38.500.-Ft.+ÁFA összeget fizet az 
Önkormányzat részére. 

 
5.) Felek a megállapított bérleti díjak mértékét, szükség esetén, az infláció mértékének megfelelően, a 

KSH által közzétett adatok alapján, minden év december 31-ig felülvizsgálják és korrigálják.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a BorsodWeb Kft-t. értesítse, 
valamint a szerződést aláírja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy korábbi üléseken több alkalommal tárgyaltak már a termőföldek 
őrzése érdekében mezei őrszolgálat létrehozásának szükségességéről. 
Cél az önkormányzati rendészetlétrehozása, melynek keretében a mezőőrök foglalkoztatása is történhet.  A 
bérköltség 50 %-a állami támogatásból, a fennmaradó rész mezőőri járulékokból finanszírozható. A mezőőri 
szolgálat létesítéséről és működtetéséről rendelettervezet készült, mely a járulék mértékét külterületi ingatlanok 
esetében 2 eFt./ha/év, zártkerti ingatlanok esetében 1000 m2-ig 1 eFt/év, 1000 m2felett 2 eFt/év. Belterületi 
ingatlanokesetében 500.-Ft./év összegben határozza meg. 
 
A közeljövőben kiépítésre kerül a térfigyelő rendszer, amely a polgárok biztonságérzetét növeli, elősegíti a 
bűncselekmények számának csökkenését, a lopások megelőzését. A tervek szerint a mezőőri szolgálatra 2 fő, 
megfelelő képzettséggel rendelkező mezőőr kerülhet alkalmazásra. A RendészetiSzakközépiskola szervezésében 
megszerezhető a képesítés, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság a mezőőrök és rendészek 
részére a megfelelő működéshez kényszerítő eszközöket biztosít. Az előzetes elképzelések szerint a rendész 
ellátná a mezőőri szolgálatot és felügyelné a térfigyelő kamerarendszert. A beruházás hosszabb távon 
munkahelyeket teremt. 
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Javasolja, hogy a rendelettervezetet bocsássa lakossági vitára a Képviselő-testület, kérjék ki a választópolgárok 
véleményét a kérdésben. A tervezet kerüljön közzétételre a település hivatalos honlapján, valamint a facebook 
oldalon. A vélemények, észrevételek elektronikusan, levélben, személyesen is eljuttathatók az önkormányzat 
részére. Fontosnak tartja, a mezőőri szolgálat bevezetése előtt a közvélemény megismerését a kérdésről. 
Társadalmi támogatottság hiányában nem támogatja a szolgálat bevezetését. 
 
Szalipszki József képviselője javasolja, hogy a rendelet elfogadása előtt kérjék a HAGISZ Zrt. véleményét is a 
kérdésről, tekintettel arra, hogy a cég tulajdonában, valamint használatában van a legtöbb mezőgazdasági 
ingatlan.  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy korábban már tárgyalt a kérdésről a HAGISZ Zrt. igazgatójával. A 
cég jelentős foglalkoztató a településen. A mezőőri járulék bevezetését nem támogatják. Amennyiben a 
Képviselő-testület dönt a rendelet elfogadásáról, annak betartása mindenkire nézvekötelező jellegű. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
 
TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester összegezve a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos pályázatról és az eddigi 
történésekről tájékoztatja a jelenlévőket. Aprojekt keretében 8.900 eFt. támogatást nyert el az Önkormányzat, 
mely összeggel legkésőbb az év végéig el kell számolni. Négy cégtől kértek ajánlatot. A BorsodWeb Kft. a 
legmagasabb ajánlati ár miatt, kizárásra került. A versenyben maradt három cég közül a SALVAGUARDIA Zrt. 
és a POICAM Kft. vezeték nélküli rendszert kíván kiépíteni, az Oláh és Társa Kft. a már működő zárt optikai 
hálózatra telepítené a kamerákat. Az ajánlatok értékelésében biztonságtechnikai szakértő is részt vett.  
 
Az Oláh és Társa Kft. a halmaji KMB irodába nagy teljesítményű szervert kíván telepíteni, amelyre a környező 
települések térfigyelő kameráinak adatait is rákapcsolják. A társaság partner abban, hogy a rendszerfelügyeleti 
díjat bizonyos mértékben csökkenti.  
 
A vezeték nélküli rendszertől biztonságosabb az optikai hálózat. Szintén előnyt jelent, hogy nincs szükség 
ÉMÁSZ engedélyeztetési eljárás lefolytatására, kizárólag rendszerfelügyeleti díjat kell fizetni, áramdíj, 
oszlopbérleti díjnem keletkezik.  
 
Szalipszki Józsefképviselő egyetért azzal, hogy stabilabb a vezetékes rendszer. Információi szerint az utóbbi 
félévben nyolc alkalommal történt kábellopás, ami szüneteltette a működést. Kérdése, hogy a Megyaszón történt 
kábellopás befolyásolja-e a halmaji kamerarendszer működését? Amennyiben befolyásolja, abban az esetben 
jobb megoldásnak tartja a vezeték nélküli rendszer kiépítését. Megfontolásra javasolja a  POICAM Kft. ajánlatát, 
tekintettel arra, hogy a cég 3+2 évgaranciát biztosít az eszközökre, amely rendkívül kedvező. Véleménye szerint 
meg kell kérdezni a másik két céget, tudják-e ugyanazért az ajánlati árért vállalni az 5 éves időtartamra terjedő 
garanciát? Az Oláh és Társa Kft. közel 900 eFt/bruttó/év rendszerfelügyeleti díjat jelölt meg az üzemeltetési 
költségek körében. Kérdése, hogy mit tartalmaz ez a díj? Egy működő rendszeren mit ellenőriznek még?  
 
További hiánypótlást, részletezést kérne a pályázóktól. A kamerákelhelyezésével kapcsolatban megjegyzi, hogy 
indokolt lenne kamera elhelyezése az Alkotmány út Vasonca patak felőli oldalára. Nem tartja szükségesnek 
kamera elhelyezését a gyógyszertár előtti területre, tekintettel arra, hogy a közeli vendéglátóegységen több 
kamera is van elhelyezve. Forgatható kamerák alkalmazásával a piac területét, csak rendezvény esetén tartja 
szükségesnek megfigyelni, egyébként a település főterét figyeltetné. A tervezet szerint a település bevezető 
szakaszain lesz elhelyezve kamera, azonban Kiskinizs irányából a Bársonyos csatorna felől,aki be akar jönni a 
településre, anélkül teheti meg, hogy valamelyik kamera rögzítette volna.  
 
A cél az, hogy minél hosszabb garanciát vállaljon a kivitelező a kamerákra, valamint a lehető legolcsóbb 
rendszerfelügyeleti díjat alkalmazza, ezt tartja a döntés során a két legsarkalatosabb pontnak.  
 
Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy elképzelhetetlennek tartjaa település teljes területének 
megfigyelését. A tervezetet, a kamerák elhelyezésének lehetséges helyszíneit,a helyi KMB, valamint az Encsi 
Rendőrkapitányság képviselőivel egyeztették. A kamerák elhelyezésének helyszínén lehet változtatni. A 
gyógyszertárnál elhelyezésre tervezett kamerát a rendőrség javasolta, tekintettel arra, hogy forgalmas 
csomópont, a közeli vendéglátóegységben gyakran vannak rendezvények. 
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A POICAM Kft. 3+2 évre vállalt garanciát, amely egyáltalán nem jellemző, úgy ítélték meg, hogy az ajánlat 
ezen része, a fejlett technológia ellenére, sem lehet kellő komolyságú. A cég referenciáját – több képviselővel 
együtt – tekintették meg. Arádiósrendszer egy éve működik, rossz időjárási viszonyok esetén a szolgáltatás nem 
biztonságos. Összességében azonban a rendszer jól működik.  
Az Oláh és Társa Kft. azokon a helyeken ahol kábellopás történt, a kábeleket földbe helyezi. A társaság által 
megjelölt 3 eFt./hó/kamera rendszerfelügyeleti díjat soknak tartja. 
A cég azonban oszlopbérleti díjat, valamint más költséget nem számít fel a rendszer működtetésével 
összefüggésben.  
 

Budai László CNÖ elnöke az ülésről eltávozott. 
 
Palásti László képviselő javasolja, hogy egyeztessenek az Oláh&Társa Kft-vel a rendszerfelügyeleti díj 
mérséklésére vonatkozóan. Véleménye szerint, amennyiben az Oláh&Társa Kft. a rendszerfelügyeleti díj 
mértékét500 eFt-ra csökkenti, az összes körülményt figyelembe véve, javasolja, hogy a társasággal kössön 
szerződést a Képviselő-testület.   
A térfigyelő kamerarendszer működtetésére az önkormányzat feladatalapú finanszírozásban nem részesül, a 
költségeket ki kell gazdálkodni. Javasolja a helyi vállalkozók megkeresését, a kamerarendszer működtetésének  
pénzügyi támogatása céljából.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2015. (II.05.) határozata  
a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
beérkezett ajánlatokat és a következő határozatot hozza: 
 
A beruházáshoz elnyert projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása tárgyú, közbeszerzés nélküli, 
ajánlattételi felhívás keretében négy kivitelező céget kért fel ajánlattételre. 
 
1.) Oláh&Társa Kft.  3713 Arnót, Ady Endre út 13. 
2.) BorsodWeb Kft.  3527 Miskolc, József A. út 22. 
3.) Salvaguardia Holding Zrt.  3527 Miskolc, Zsigmondi út 2. 
4.) Poicam Magyarország Kft. 4400 Nyíregyháza, Honfoglalás köz 9. 
 
A pályázók közül nyertesként, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot, adó Oláh&Társa Kft.-t hirdeti 
ki, 7.039.800.-Ft.+ÁFA beruházási összeggel. Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés 
megkötésére és aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

Bujdosné Lengyel Eszter az ülésre megérkezett 
 
 
KISEBBSÉGI ÉRDEKEGYEZTETŐ EGYESÜLETLÉTREHOZÁSA 
 
Tóth Józsefpolgármester köszönti Bujdosné Lengyel Eszter szakértőt. Elmondja, mindenki előtt jól ismert, hogy 
a szikszói kistérségben a Biztos Kezdet szolgáltatás4 gyerekházzal (Felsődobsza, Felsővadász, Alsóvadász, 
Szikszó)működik. A programot a SzikszóiTöbbcélú KistérségiTársulás működteti, melyben konzorciumi 
partnere az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület. Cél a hátrányos helyzetű településekennehéz körülmények 
között élő gyermekek számára olyan szolgáltatások biztosítása, melyek hozzájárulnak későbbi iskolai 
sikerességükhöz. Az Alsóvadászon kialakított gyerekház nem az elvárásoknak megfelelően működik, ezért 
megfogalmazódott, hogy helyette célszerű lenne Halmajon létrehozni. 
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Bujdosné Lengyel Eszterköszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy szervezetfejlesztő szakközgazdász 
végzettséggel, közgazdasági szakmérnöki diplomával rendelkezik. Jelenleg a Kistérségi Társulásnál szakértőként 
vesz részt a „Gyermekeink jövőjéért” program lebonyolításában.  A programon belül feladatát képezi társadalmi 
párbeszéd kialakítása a kisebbségek együttműködéséért. 
 
Magukat a cigány kisebbséghez tartozónak valló halmaji lakosok is szeretnének részt vállalni a párbeszéd, az 
együttműködés kialakításában, a kisebbségen belüli konfliktusokmegoldásában, nem a kirekesztődés a céljuk, 
hanem a település közösségének hasznos, öntevékeny tagjai szeretnének lenni.Céljuk, hogy a települési 
önkormányzattal, valamint a CNÖ-vel együttműködjenek. Létrehozták a Kisebbségi Érdekegyeztető Egyesületet, 
mint önszerveződő civil társaságot, amelynek cégbíróságon történő bejegyeztetését a nonprofit törvény nem írja 
elő.Az ilyen típusú önszerveződő közösségek gazdasági tevékenységet nem folytathatnak, pályázati támogatást 
nem vehetnek igénybe. 
 
Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a Biztos Kezdet program egyik munkatársa megkereste azzal, hogy 
10 halmaji roma fiatal létrehozta a Kisebbségi Érdekegyeztető Egyesületet. Azt kérte, hogy az Önkormányzat 
nevében kössön együttműködési megállapodást, melyben rögzítésre került, hogy az Önkormányzat vállalja a 
civil szervezetműködéséhez szükséges helyszín és technikai feltételek biztosítását. 
 
Véleménye szerint az Önkormányzat csak bejegyzett civil szervezettel köthet együttműködési megállapodást. 
Támogathat jó cél érdekében megalakult informális közösségeket, azonban nem vállalhatja a működéshez 
szükséges technikai feltételek biztosítását, tekintettel arra, hogy számos ilyen csoportosulás létezhet. Az 
ismertetett okok miatt, nem javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.  
 
Bujdosné Lengyel Eszter szakértő elmondja, hogy öt településen jött létre civil társaság, Halmaj 
kivételével,minden település polgármestere aláírta az együttműködési megállapodást. Hangsúlyozza, hogy nincs 
szükség a cégbírósági bejegyeztetésre. Jogszabály lehetőséget ad mind gazdasági, mind civil területen olyan 
öntevékenység folytatására, amely forrással nem rendelkezők számára is életteret biztosít a civil életben és a 
gazdaságban egyaránt. Az önszerveződő közösség nem rendszeresen ülésezni akar, hanem akülönféle 
szerveződésekben kíván együttműködni. A feladata az, hogy Halmajon is segítse olyan szervezet létrejöttét, 
amely a saját problémáit kívánja megoldani, ezáltal közvetve segíti a települési önkormányzat munkáját is.  
Amennyiben az Önkormányzat nem kíván együttműködni a létrejött szervezettel, azt a döntést tiszteletben kell 
tartani.  
 
Tóth József polgármesterinformációi szerint továbbra is kötelező az egyesülési jogról szóló törvény szerint 
létrehozott szervezetek nyilvántartásba vétele. Más jellegű önszerveződő közösségek inkább baráti körnek 
tekinthetők. Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el az önszerveződő közösség létrejöttét, a szervezet 
pénzügyi támogatására azonban nem lát lehetőséget.A településen működő Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
letéteményese annak,hogy a helyi cigány közösség érdekeit képviselje.  
 
Budai László CNÖ elnöke véleménye szerint,a cigány kisebbség körében civil szervezetet a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve célszerű létrehozni, azonban erről a közösségről eddig semmiféle 
információval nem rendelkezik, ezért nem támogatja az együttműködési megállapodás aláírását.  
 
Bujdosné Lengyel Eszterszakértő a projektvezetésnek továbbítani fogja Halmaj Községi Önkormányzat 
egyedüli álláspontját. Azt kéri, hogy közösségek alakulása esetén, együttműködési szándék és ne elutasítás 
jellemezze az önkormányzat hozzáállását.  
 
Tóthné Pekár ÁgnesKözösségi Ház vezető hozzáteszi, hogy tárgyalt a program képviselőivel. A közösség 
létrehozásának szándéka a segítségnyújtás.  
 

Bujdosné Lengyel Eszter az ülésről eltávozott. 
 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
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TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL 
 
Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet:  
 A zsidó temető fenntartásához a MAZSIHISZ éves szinten 30 eFt.-al járul hozzá. A legutóbbi 

közmeghallgatás alkalmával a lakosság köréből észrevételezték, hogy indokolt a temető körbekerítése. 
Személyesen is meggyőződött arról, hogy valóban szükséges a meglévő kerítés átépítése, mely a 
közfoglalkoztatási programban megvalósítható. Az anyagköltség finanszírozása érdekében megkeresi a 
MAZSIHISZ-t.   

 Boros Attiláné volt halmaji lakos részére 2014. szeptember 30. napjáig bérbe adta az Önkormányzat a 
körgátig terjedő, mezőgazdasági legelő rendeltetésű földterületét. Nevezett személy időközben elhalálozott. 
Gyermeke Boros Attila kérte a földterület ismételt bérbeadását az Önkormányzattól egy éves időtartamra. 
Javasolja, hogy a kérelemről a soron következő ülésen hozzon döntést a Képviselő-testület. Megjegyzi, hogy 
az állattartó az utóbbi időben közfelháborodást keltő módon tartotta a tulajdonát képező állatokat, ezért az 
ügyben hatósági eljárás indult, melynek során kötelezték az állattartó telep felszámolására. Javasolja, hogy a 
kérdésről a soron következő ülésen hozzon döntést a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy lehetőségként 
felmerült a kérdéses legelőterület hasznosítása is.  

 
 
Szalipszki József képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közösségi Házban minden héten, szerdán 18 
órától ingyenes jogsegély szolgálat működik, melynek keretében dr. Tóth Gergő József nyújt ingyenes jogi 
tanácsokat az azt igénylők részére. Kérése olyan helyiség biztosítása, melynek nyitását, zárását is meg tudja 
oldani.  
 
Tóth Józsefpolgármester elmondja, hogy az ingyenes jogi tanácsadás hasznos szolgáltatás. Keresni fogják a 
megoldást a problémára.  
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
 
A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el,ezért Tóth Józsefpolgármester szociális tárgyú 
kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el.   

 
K. m. f. 

 
 

Tóth József    Tóth Ferencné 
polgármester        jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


