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   Béres Sándor   alpolgármester  
   Gráf Béláné   képviselő 

Palásti László   képviselő     
Slyizs Péter   képviselő  
Szalipszki József   képviselő  
Zsiga Istvánné    képviselő 
 

   Zsirosné Molnár Ildikó  alpolgármester   Kiskinizs 
Győri Dóra   képviselő 
Riz Attila   képviselő 
Riz István   képviselő 
  

   Tóth Ferencné    jegyző 
   Zsirosné Becse Gizella  mb. intézményvezető 
   Tóthné Pekár Ágnes  Közösségi Ház vezető  

Polgáriné Csordás Judit  vezető főtanácsos 
Budai László   CNÖ elnöke 
Frankó Zoltán   irodavezető 

   Frankó Zoltánné   gazdasági ügyintéző 
Kiss Zoltánné    jegyzőkönyvvezető 
 

A meghívottak közül távol van:  
   Orosz Miklósné   polgármester  Kiskinizs 
    
Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülésen Kiskinizs község polgármestere nem 
tud részt venni, az alpolgármester, Zsirosné Molnár Ildikó képviseli. 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.) Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 
   Előadó: polgármesterek, jegyző 
 
  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: 
 
NAPIREND 

1.) Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 
   Előadó: polgármesterek, jegyző 
 
  2.)  Egyéb indítványok, bejelentések 
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Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését.  
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
I. NAPIREND  Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 

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

 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal működése a 
feladatfinanszírozásból nem biztosítható, a két önkormányzatnak 971 eFt-al kell kiegészíteni az intézmény 2015. 
évi költségvetését. A hivatalvezető takarékosan gazdálkodik. A képviselő-testületek a költségvetést két 
fordulóban tárgyalják, ezért az előző ülésen nem született döntés az intézmény 2015. évi költségvetésének 
elfogadásáról. A költségvetési tervezethez módosító indítvány nem érkezett, ezért javasolja, hogy a képviselő-
testületek a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 33.168 eFt. bevétellel és 33.168 eFt. 
kiadással fogadják el.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és a Halmaji 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és a 
Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2015. (II.26.) határozata 

a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetését megtárgyalta és azt  
 
     33.168 eFt. bevétellel és 
     33.168 eFt. kiadással elfogadja. 
Ebből   
személyi juttatások:      20.965 eFt. 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     5.833 eFt.  
dologi kiadások:         5.325 eFt. 
beruházások:            445 eFt. 
egyéb működési célú kiadások:          600 eFt. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 
vezetőjét a takarékos gazdálkodásra és a hatályos jogszabályokban előírtak maradéktalan betartására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
II. NAPIREND    Egyéb indítványok, bejelentések 
 
 
SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
MÓDOSÍTÁSA 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás  
megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi költségvetését. Más irányú elfoglaltságára tekintettel, a Jegyző Asszony 
képviselte az ülésen.  A Társulás 2015. évi bevételei nem elegendőek a tervezett kiadások finanszírozására. A 
közösen ellátandó feladatokhoz Halmaj Község Önkormányzatának 1.744 eFt., Kiskinizs Község 
Önkormányzatának 367 eFt-ot kell átadni.  
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Halmaj község vonatkozásában a készenléti díjhoz 528 eFt., a Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
működésének lakosságarányos finanszírozásához 187 eFt., a házi segítségnyújtáshoz 464 eFt., az egyéb 
működési költségekhez 723 eFt., biztosítása szükséges a Társulás részére.   
 
Halmaj Községi Önkormányzat költségvetésébe nem került betervezésre a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 
részére átadandó tétel, ezért annak finanszírozása a tartalékból lehetséges.   
 
A Társulás következő ülésén javasolni fogja a takarékosabb gazdálkodást, a költségek csökkentését, valamint 
egyeztetést kezdeményez a tagönkormányzatok által biztosítandó támogatás mértékének csökkentéséről.  
 
A Társuláshoz csatlakozott Pamlény és Szászfa község, ezért szükségessé vált a Társulási Megállapodás 
módosítása, valamint az érintett önkormányzatok által történő jóváhagyása. Javasolja, hogy a képviselő-
testületek az ismertetett módosítással fogadják el a Társulási Megállapodást.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 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 
196/2015. (II.26.) határozata 

a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.  

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
 
M30-AS GYORSFORGALMI ÚT NYOMVONALÁNAK TERVE 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a települési rendezési terv módosításához a Nemzeti 
Infrastruktúrakezelő Zrt.-t megkereste a tervezett Miskolc-Tornyosnémeti 4 sávos, gyorsforgalmi út 
nyomvonaltervének megküldése érdekében. A társaság rendelkezésre bocsátotta a nyomvonaltervet, amely nem 
tartalmaz lehajtót Halmaj térségben. További érdeklődésre arról tájékoztatták, hogy két lehajtót terveznek 
Szikszó, és Ináncs körzetében, a kivitelezési munkák megkezdése 2018. évben várható. 
Rendkívül fontosnak tartja a Halmaj térségben történő lehajtó megépítését, tekintettel arra, hogy közúti kapcsolat 
van Krasznokvajda, Abaújszántó, Szerencs irányába. Az ügyben kérte a Megyei Közgyűlés elnökének a 
támogatását is. A hernádvölgyi, valamint a szárazvölgyi önkormányzatok nevében megkereséssel fordul a 
szaktárcához, valamint a NIK Zrt-hez a lehajtó megépítése érdekében. Szükségesnek tartja a térség összefogását 
az ügyben.  
 
 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VASONCA PATAK NONPROFIT KFT. ÁLTAL TÖRTÉNŐ 
MEGVALÓSÍTÁSA 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy korábbi üléseken döntés született arról, hogy az 
önkormányzatok a hulladékszállítást a jövőben a Vasonca Patak Nonprofit Kft-vel kívánják elvégeztetni. Az 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hozzájárult a szolgáltatás 
beindításához, további két szakhatóságnál az engedélyeztetési eljárás jelenleg van folyamatban. Május 1-el 
tervezik beindítani a szolgáltatást. A hulladékszállító jármű üzemképes, átvétele, állapotfelmérése megtörtént. 
Az előzetes elképzelések szerint a szolgáltatás működtetése – mintaprogramként – a Start programban valósult 
volna meg, azonban településenként egy mintaprogram beépítésére van lehetőség, amely Halmaj esetében a 
mezőgazdasági mintaprogram.  A működtetéshez szükséges pályázat benyújtása munkahelyteremtő beruházásra, 
valamint a telephely kialakítására. 
A szolgáltatás lehetséges telephelyeként korábban a Kossuth út 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
került megjelölésre, azonban az ingatlant a közmunkaprogram keretében, más célokra tervezik hasznosítani, 
ezért szükséges másik, telephelynek alkalmas, ingatlan vásárlása.  
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Slyizs Péter képviselő információi szerint Kázsmárk községben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy települési 
támogatásként, alanyi jogon biztosítja a lakosok részére a hulladékszállítás díját, függetlenül a szociális 
rászorultságtól.  
 
Tóth József polgármester véleménye szerint, a közműszolgáltatás nem szociális kérdés. Azon családok esetében, 
ahol alacsonyabb a jövedelem, ott egyetért a szolgáltatás díjának átvállalásával vagy ahhoz kedvezmény 
biztosításával, más esetben a szennyező fizet elvének érvényesülését támogatja.   
 
Az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja.  
 

Kiskinizs község önkormányzatának képviselői az üléstermet elhagyják. 
 

Halmaj község önkormányzatának képviselői rövid szünet után 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.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: polgármester, intézményvezetők 

 
4.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előadó: Tóth Ferencné jegyző 
 

5.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 

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

3.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: polgármester, intézményvezetők 

 
4.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előadó: Tóth Ferencné jegyző 
 

5.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 

 
Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető az ülésről eltávozott. 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
 
III. NAPIREND  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása  

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

 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az önkormányzat működőképességnek megőrzése érdekében a 2015. 
évi költségvetésről felelősségteljesen kell dönteni. Többletbevételekre nem lehet számítani, a hitelfelvételt el kell 
kerülni. Számos bizonytalansági tényező van a költségvetésben, ilyen pl. a helyi szociális ellátásokkal 
összefüggő kiadás mértéke, a mezőőri szolgálat, a falurendészet létrehozása, valamint a közalapítvány főbb 
tevékenységeinek beintegrálása a közfoglalkoztatási programba. Emellett, év közben, más tényezők is 
befolyásolják a gazdálkodást.  
 



 5

Kérdés továbbra is az, hogy az Önkormányzat az önként vállalt feladatait, valamint az ahhoz kapcsolódó 
kiadásokat tudja-e finanszírozni. Az önként vállalt feladatok egyike a közalkalmazottak béren kívüli juttatása.  
Az önkormányzatnál jelenleg négy fő közalkalmazott van foglalkoztatva.  
 
Az előző ülésen is elhangzott, hogy „Testvértelepülési program” megvalósítására pályázatot kíván benyújtani az 
Önkormányzat. Kedvező döntés esetén, a kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekre betervezett 5.650 
eFt. kiadás jelentős mértékben csökkenhet. A fejlesztési kiadásokra 5.600 eFt., a képviselői tiszteletdíjakra 4.226 
eFt., a civil szervezetek pénzbeli támogatására 700 eFt. került betervezésre. Fontosnak tartja, hogy a közösség 
szempontjából hasznos tevékenységet folytató civil szervezetek működését támogassa az Önkormányzat.  
Az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat nem javasolja a költségvetésből törölni azzal, hogy azok 
kizárólag testületi döntést követően használhatók fel. 
 
Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető kéri szó szerint a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a Közösségi 
Házban nem biztonságos a gázkazán.  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az intézményegység vezetőjének kérésére, egy héten belül, 
szakemberrel megvizsgáltatják a gázkazán műszaki állapotát.  
 
 
KÖZALAPÍTVÁNY FŐBB TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMBA 
TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSA 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy korábbi ülésen döntés született a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat 
Közalapítvány tevékenységének a Start Közfoglalkoztatási programba történő beintegrálásáról. A döntést 
követően, kuratóriumi ülésre is sor került, ahol a kuratórium megtárgyalta a határozatban foglaltakat, azzal 
egyetértett. Március 2-án kerülhet sor az Alapítvány tulajdonában és használatában álló eszközök leltár szerinti 
átadás-átvételére. Az Alapítvány által biztosított szolgáltatások ellátására létrejött szerződések felbontását és az 
Önkormányzattal történő megkötését kezdeményezni fogják.  
 
Közös megegyezéssel, szintén felbontásra kerül az Alapítvány és az Önkormányzat között létrejött földbérleti 
szerződés. A változás miatt, a földhivatalnál töröltetni kell az önkormányzati tulajdonú területek tekintetében az 
alapítvány javára bejegyzett földhasználati jogot, valamint az Alapítvány tulajdonát képező szederültetvényre be 
kell jegyeztetni az önkormányzat földhasználati jogát.   
 
A határozat tartalmazza, hogy a Közalapítvány irodavezetője 2015. március 1-jei hatállyal az Önkormányzat 
alkalmazásába kerül. Fontos a munkajogi kérdések tisztázása, többek között az irodavezető bérének 
meghatározása. 
 
Frankó Zoltán irodavezető a személyét érintő ügyben nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
Tóth József polgármester javasolja, hogy - egyetértés esetén - az irodavezető munkaviszonya közös 
megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.  
 
Frankó Zoltán irodavezető hozzáteszi, hogy a Képviselő-testület részéről várja a foglalkoztatásával összefüggő 
javaslatot. Előző, informális megbeszélések alkalmával elhangzott, hogy azonos feltételekkel, bérrel 
foglalkoztatja az Önkormányzat, az lenne számára elfogadható, amennyiben annak sikerül megteremteni a 
feltételeit.  
 
Tóth József polgármester arra törekszik, hogy kölcsönösen találják meg a legjobb megoldást. Az irodavezető 
bruttó bére eddig 190 eFt./hó volt, ezen túlmenően cafeteria juttatásban részesült. A foglalkoztatására irányadó a 
munka törvénykönyvében foglalt szabályozás.  
 
Szalipszki József képviselő kérdése, hogy bértábla szerint milyen javadalmazás illeti meg az irodavezetőt?   
 
Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy a garantált bérminimum illeti meg, amely jelenleg bruttó 122 eFt.  
 
Tóth József polgármester véleménye szerint az irodavezető életkora, szakmai tapasztalata miatt nem merülhet 
fel, hogy a garantált bérminimum kerüljön megállapításra részére. Azonban arra is figyelmet kell fordítani, hogy  
a döntés ne generáljon bérfeszültséget, tekintettel arra, hogy vannak olyan munkavállalók, akik hosszú idő óta 
felelősségteljes munkát végeznek, besorolásuk szerint havi 130 eFt. bruttó díjazás ellenében. 
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Palásti László képviselő javasolja, hogy kerüljön megállapításra az irodavezető részére a korábbi bérének 
megfelelő díjazás, tekintettel arra, hogy feladatát a közfoglalkoztatottak irányítása képezi.  
 
Szalipszki József képviselő egyetért a munkabér összegére vonatkozó javaslattal, melynek fedezete lehet a 
földalapú támogatásból származó bevétel.  
 
Béres Sándor alpolgármester egyetért azzal, hogy belső feszültséget okozhat a korábbi bér megállapítása, ezért 
javasolja, hogy Frankó Zoltán részére 160 eFt./hó bruttó díjazás kerüljön megállapításra. A munkateljesítmény 
függvényében visszatérhetnek a díjazás módosítására. Megjegyzi, hogy a kérdés során nem személyekről, hanem 
bérkeretről kell döntenie a Képviselő-testületnek. 
 
Tóth József polgármester javasolja, hogy 160 eFt. alapbér és munkáltatói döntés alapján 30 eFt. 
teljesítményorientációs kiegészítés kerüljön megállapításra díjazásként. Az irodavezető feladata március 1-től a 
közfoglalkoztatás szervezése, irányítása.  Emellett kerüljön megtérítésre a saját gépkocsi használattal 
összefüggésben felmerülő kiadás.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. 
 
2015. ÉVBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK 
 
Tóth József polgármester a tervezetben az önként vállalt feladatok körében megjelölt fejlesztési, beruházási 
költségek, tervezői díjak finanszírozására betervezett kiadás 5.600 eFt., ezen összegből megvalósításra javasolja  
a Fő úti kerékpárút megépítéséhez, valamint a csapadékvíz elvezetéshez szükséges tervek elkészítését. A 
beruházás megvalósításával biztonságossá válna a kerékpáros közlekedés a Fő utcán. Fontosnak tartja játszótéri 
eszközök beszerzését is, szintén az önként vállalt feladatok terhére 1,5-2 millió Ft. összeghatárig. 
 
Palásti László képviselő kéri, hogy polgármester úr ismertesse a közfoglalkoztatás keretében megvalósításra 
tervezett feladatokat. Korábban szó esett az iskolaudvar belső részének aszfaltozásáról. Az igazgató asszonnyal 
egyeztetett kérdésről, egyelőre nem javasolja a terület aszfaltozását, tekintve, hogy szükséges a tornacsarnok 
bővítése. 
Érdeklődött a Swietelsky Magyarország Kft-nél az Állomás út javításának hozzávetőleges költségéről. A 
beruházás kb. nettó 800 eFt.-1 millió Ft. összegből megvalósítható.   
 
Tóth József polgármester véleménye szerint amennyiben ingyenesen tulajdonba megkapja az Önkormányzat a 
területet, abban az esetben az Állomás út aszfaltozása lehet a probléma végleges megoldása.  
 
A közfoglalkoztatás keretében a következő feladatok megvalósítását tervezi az Önkormányzat erre az évre:  
A mezőgazdasági mintaprogram 80 fővel indul. Az állam nemcsak a közfoglalkoztatottak bérét és a járulékokat, 
hanem a feladatokhoz szükséges anyagköltséget is finanszírozza. A betervezett anyagköltség 11 millió Ft., ami 
növénytermesztéshez növényvédőszer, műtrágya, táp, vetőmag, az állattenyésztéshez az állatok beszerzési 
értéke, táp, gyógyszer, a tésztakészítéshez és tartósításhoz liszt, tartósítószer, csomagolóanyag, tisztítószer, a 
fűztelepítéshez facsemete, a területek rendezéséhez a fűkaszákhoz szükséges alkatrész, anyagok, valamint az 
üzemanyag költségét foglalja magában. A programba beépítésre került munkaruha vásárlásra 879 eFt., kisértékű 
tárgyi eszközök beszerzésére 932 eFt., hármas eke, traktorhoz gumiköpeny, tolólap, locsoló berendezés, 
támrendszer, fűrész, kézi szerszámok, munkavédelmi kesztyű beszerzése 2.787 eFt. összegben. 
A helyi sajátosságokra épülő programhoz kapcsolódó tervezett kiadások:  
 munka- és védőruhára 577 eFt. 
 2 db. új varrógép, olló, vasaló beszerzésére 183 eFt., 
 istálló kialakítására 1.733 eFt., őshonos állatok vásárlására 571 eFt.,  
 skanzen új kerítésére 1.041 eFt.,  
 az iskolaudvar teljes rekonstrukciójára 2.193 millió Ft., 
 rendőrőrsnél új parkoló kialakítására és a bejárat térkövezésére 795 eFt.,  
 drótfonat készítéséhez szükséges dróthuzal vásárlására 159 eFt.,  
 szőlő és gyümölcstelepítésre, csemete vásárlására, talaj előkészítésre 1.524 eFt.,  
 a köztemetőben nyilvános WC és mosdó kialakítására 3.238 eFt.,  

- amely magában foglalja az épület szigetelését, nemes vakolattal történő kezelését, a nyílászárók cseréjét, az 
elektromos hálózat kiépítését, a vizesblokk kialakítását, függőeresz és lefolyócsatorna elhelyezését és 
egyéb felmerülő költségeket -   

 kandelláberek elhelyezésére 2.286 eFt.,  
 szegélykő, térkövezésre 657 eFt. 
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A közfoglalkoztatási programban tervezett anyagköltség összességében 15 millió Ft.  A megvalósuló 
értékteremtő beruházások során csak bér- és anyagköltség számolható el, tervezési költség nem.   
 
Palásti László képviselő köszöni, hogy polgármester úr ismertette a közmunkaprogramban megvalósításra 
tervezett feladatokat. A tervezett projektek jogos lakossági igényeket elégítenek ki.  
 
Budai László CNÖ elnöke hozzáteszi, hogy a balesetek megelőzése érdekében szükség lenne a Vörösmarty úti 
járda megépítésére. A fejlesztés szükségességét több lakossági fórumon is kezdeményezték. Fontosnak tartja, 
hogy addig, amíg súlyos baleset nem történik, építsék meg a járdát. Az úton a gyalogosforgalom rendkívül nagy.    
 
Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy belvízelvezetésre, járdaépítésre tervezett hosszabb idejű 
közfoglalkoztatási program keretében megvalósítható a Vörösmarty úton a járdaépítés. A beruházás nem építési 
engedély köteles. A Képviselő-testület dönt arról, hol a legindokoltabb járda építése.  
 
Béres Sándor képviselő javasolja, hogy a költségvetést a tervezetnek megfelelően fogadja el a Képviselő-
testület. Amennyiben év közben előre nem tervezhető bevétel realizálható, annak megfelelően, év közben is van 
lehetőség a rendelet módosítására.  
 
Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. § értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig évente, határozatban 
állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó határozati javaslatot ismerteti. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2015. (II.26.) határozata 

az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségének meghatározása  

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt 
táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth József polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a tervezetnek megfelelően fogadja el a 2015. évi 
költségvetést azzal, hogy az önként vállalt feladatok, a képviselői tiszteletdíjak kivételével, csak a Képviselő-
testület jóváhagyásával finanszírozhatók.  
 
A költségvetési tervezetben a 2015. évi bevétel 428.956 eFt., a kiadás 442.430 eFt., a hiány kompenzálása 
céljából működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra (13.474 eFt. összegben) szükséges 
pályázatot benyújtani év közben. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 
megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja.  
 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
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1. §  
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint a Halmaji Közös Önkormányzati 

Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
 

2. §  
A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését  

454.252 eFt. költségvetési bevétellel 
454.252 eFt. költségvetési kiadással 

állapítja meg.  

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat azon 
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok részletezését a rendelet 
1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi 40.000 eFt. 
pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.  

 
(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú 

adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg 
nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 
hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik. 

 
(6)  A Képviselő-testület Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok által létrehozott Halmaj, Kiskinizs 

Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása részére 95.888 eFt. támogatást biztosít.  
 

3. §  
A költségvetés részletezése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 
3. melléklet részletezi. 

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 
fizetési kötelezettség megállapításához a 4.melléklet tartalmazza.      

(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi.       

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. 
melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint 
részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül 
megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési 
szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 
költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 10. mellékletek szerint határozza meg. 

(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.000 eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való 
rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 

(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát az alábbiak 
szerint állapítja meg a képviselő-testület: 
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 a) önkormányzati alkalmazottak 4 fő,  
 b) köztisztviselők 8 fő,   
 c) választott tisztségviselők 7 fő,  
 d) közfoglalkoztatottak 145 fő,  
 e) megváltozott munkaképességű rehabilitációs foglalkoztatott 1 fő.  

(10) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2015. évben 10%-os illetménykiegészítést állapít 
meg a Képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja 2015. január 1.-től 38.650.- Ft.  

(11) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a Képviselő-testület bruttó  
200.000.-Ft.-ban állapítja meg.  

(12) A Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Halmaji 
Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évben engedélyezett létszámát 24 főben 
állapítja meg.  

 
4. §  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres 
személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és 
a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának 
mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 
millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról 
adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv a lejárt esedékességű, általa elismert tartozásállomány 
tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot 
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

 (7) Az Önkormányzat a működési feladatokhoz kapcsolódó forrásbővítés érdekében az önkormányzatok 
kiegészítő támogatása keretében igény benyújtását tervezi, külön képviselő-testületi döntés alapján.   

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 

 
5. §  

Az előirányzatok módosítása 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2)  A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben 
fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4)  A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait 
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében 
történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 
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(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet 
tájékoztatja.  

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv köteles betartani.  

 
6. §  

A gazdálkodás szabályai 
 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények 
vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, 
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes 
központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(3) A Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében nem tervezett, de halaszthatatlan 
új feladat megvalósítása érdekében a tartalék terhére, maximum 1.000.000 Ft. összeghatárig kötelezettséget 
vállalhat,amelyről a képviselő-testületet a félévi és éves költségvetési beszámoló elfogadásával egy időben 
köteles tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg a költségvetési rendeletben történő átvezetését is el kell 
végezni (rendeletmódosítással). 

 
7. §  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 
 

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési 
munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni.  

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a saját költségvetési szerv belső 
ellenőrzését és a munkafolyamatba épített ellenőrzést (FEUVE) működtetni.  

 
8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.  
 

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
 
IV. NAPIREND  A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
   Előadó: jegyző 
   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az előző ülésen is szó esett a szociális ellátórendszer 2015. március 1. 
napjától hatályba lépő változásairól, melynek következtében szükséges a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítása vagy új rendelet megalkotása.  
Az önkormányzatok lehetőségeik, valamint a helyben élő rászorultak körét figyelembe véve, a helyi igényekhez 
és sajátosságokhoz igazítva állapíthatják meg a támogatások formáit, mértékét, valamint az eljárási szabályokat. 
A területen sok még a bizonytalansági tényező. Az elfogadott rendelet a tapasztalatok függvényében 
módosítható. A költségvetési tervezetbe az előző évi teljesítéshez képest 3 millió Ft-al több várható kiadás került 
beépítésre. A szociális ellátásokat érintő legfontosabb változás, hogy március 1. napjától az aktív korúak 
ellátásával összefüggő hatáskör a járási hivatalokhoz kerül. Az aktív korúak ellátása körében, a rendszeres 
szociális segély helyett, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.  
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A törvényben megállapított lakásfenntartási támogatás, mint szociális ellátási forma megszűnik azzal, hogy a 
december 31. előtt megállapított támogatásokat a jogosultság időtartamára, legkésőbb 2015. november 30-ig 
folyósítani kell.  Az önkormányzati segélyt a települési támogatás ellátási forma váltja fel.  
 
Tóth Ferencné jegyző hozzáteszi, hogy a szociális ellátásokról szóló törvény felhatalmazást ad a helyi 
önkormányzatoknak arra, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a 
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a 
rendeletben megállapított feltételeket teljesítse. A tervezetbe beépítésre került az aktív korúak megállapításának 
egyéb feltételei körében a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabály, azonban nem írhat 
elő a helyi önkormányzat feladatot a hatáskör új jogosultja, a járási hivatal részére, ezért javasolja ezen feltétel  
törlését. A Képviselő-testületnek továbbra is lehetősége van azonban arra, hogy az általa bevezetett települési 
lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételeként a lakókörnyezet rendezettségét is előírja.  
 
A települési támogatás körében a tervezet rendkívüli és rendszeres települési támogatási formákat tartalmaz. 
Rendkívüli települési támogatás az önkormányzati segély helyébe lépő rendkívüli támogatás, a temetési 
támogatás. Rendszeres települési támogatás a gyógyszertámogatás, valamint a lakásfenntartási támogatás. 
Egyelőre más pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátási forma bevezetését nem tartották indokoltnak.  
 
A lakásfenntartási támogatás biztosítása eddig éves szinten kb. 10 millió Ft. kiadást jelentett az önkormányzat 
számára, melynek 80 %-a a Magyar Államkincstártól visszaigényelhető. Abban az esetben, ha az önkormányzat 
rendszeres települési támogatási formát vezet be, azt teljes egészében a költségvetésből kell finanszíroznia.   
 
Megjegyzi, hogy a szociális földprogramot eddig a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány működtette, 
azonban a tevékenységi kör változása miatt, az eljárás a Képviselő-testület hatáskörébe kerül. Az étkeztetés, mint 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási forma, a tervezet szerint lakásra szállítással azon személy 
részére biztosítható, aki a 70. életévét betöltötte és egyedül él vagy akinek életkortól függetlenül, egészségi 
állapota, fogyatékossága indokolja. Javasolja, hogy a tervezetből kerüljön törlésre a „70. életévet betöltötte és 
egyedül él” meghatározás.  Kizárólag abban az esetben kerüljön sor az ebéd házhoz szállítására, ha a kérelmező 
egészségi állapota, fogyatékossága azt indokolja. 
 
Palásti László véleménye szerint a szociális célú tüzelőanyag megállapítására vonatkozó helyi rendeletben 
szabályozott jövedelemhatárokat magasabban kellett volna megállapítani, annak érdekében, hogy többen 
részesüljenek a természetbeni támogatásban.  
 
Tóth József polgármester javasolja, hogy a lakásfenntartási támogatás, mint tervezett ellátási forma kerüljön 
bevezetésre, azzal, hogy abban az esetben állapítsák meg az ellátást, ha a családban az egy főre jutó jövedelem 
az 57 eFt-ot nem haladja meg, valamint a támogatást ne egy évre, hanem a fűtési idényben, október 1. napjától, 
március 31. napjáig állapítsa meg a Képviselő-testület. Az ellátás egyéb feltételeként mindenképpen javasolja a 
lakókörnyezet rendezettségének az előírását. A rendszeres települési támogatások megállapítását a jegyző 
asszonyra javasolja átruházni. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja.  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
V. NAPIREND  Egyéb indítványok, bejelentések 
 

Zsiros Renáta halmaji lakos az ülésre megérkezett. 
 

FŐTÉR KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK BEMUTATÁSA 
 
Tóth József polgármester köszönti az ülésen megjelent Zsiros Renáta halmaji lakost, aki jelenleg mérnöki 
tanulmányokat folytat.  Nevezett közösségi munkában segíti Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületét 
a települési főtér arculatának kialakításában.  
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Zsiros Renáta halmaji lakos projektor segítségével részletesen bemutatja, és szóban ismerteti a főtér 
kialakítására vonatkozó, általa készített előzetes terveket, fejlesztési elképzeléseket.  Elmondja, hogy a 
Közösségi Ház mögötti területen bejelölésre került a terület középpontja, melyhez igazodva, U alakban javasolja 
színpad, játszótér, valamint köztéri bútorok elhelyezését.   
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai ismertették a főtér arculatának kialakítására vonatkozó elképzeléseiket, 
javaslataikat. 
 
Tóth József polgármester köszönetet mond a prezentáció elkészítéséért. A bemutató során elhangzott javaslatok 
alapján kéri Zsiros Renátát, hogy módosítsa a meglévő terveket, azt követően a Képviselő-testület ismételten 
térjen vissza a területrendezésre vonatkozó elképzelések tárgyalására.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért.  
 

Zsiros Renáta halmaji lakos az ülésről eltávozott.  
 
KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy törvényi kötelezettség az önkormányzatok részére 
minden év március 31. napjáig az éves összesített közbeszerzési terv elkészítése, valamint elfogadása.  
Az Önkormányzat 2015. évre nem tervez olyan beruházást, amelynek a megvalósítása közbeszerzés hatálya alá 
tartozik, ez azonban az esetleges jövőbeni pályázati lehetőségek függvényében változhat. A közbeszerzési terv 
bármikor módosítható. A Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételről abban az esetben is gondoskodni 
kell, ha a közbeszerzés körébe tartozó beruházást nem tervez az adott évben az Önkormányzat.   
 
Tóth József polgármester a 2015. évi nemleges közbeszerzési tervet elfogadásra javasolja.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2015. (II.26.) határozata 

a 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Halmaj Községi 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Halmaj Községi Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező – 2015. 
évi összesített és nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2015. évi – nemleges – közbeszerzési 
tervnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő 
közzétételéről.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terve 
 

A közbeszerzés tárgya Tervezett 
eljárástípus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

I. Árubeszerzés nemleges nemleges nemleges 
II. Építési beruházás nemleges nemleges nemleges 
III. Szolgáltatás 

megrendelése nemleges nemleges nemleges 
IV. Építési koncesszió nemleges nemleges nemleges 
V. Szolgáltatási koncesszió nemleges nemleges nemleges 

 
  Határidő: 2015. március 31.     

 Felelős: jegyző 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi önkormányzatok jogairól szóló törvény 
értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti 
az együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket. Az előző ülésen elfogadásra került a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, ezért szükséges a hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzat kiegészítése a főbb együttműködési szabályokkal.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja.  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A rendelet 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:   
 
Nemzetiségi Önkormányzat 

 
23. § (1) Az önkormányzat a helyi nemzetiség életkörülményeinek javítása, kulturális értékeinek 

megőrzése érdekében, folyamatos együttműködésre törekszik a településen működő Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal, igény és lehetőség szerint – a jogszabályi keretek között – támogatja 
annak működését. Működésükhöz szükséges helyiséget a Halmaj, Petőfi út 14. szám alatt található, 
önkormányzat tulajdonát képező épületben biztosítja. 

(2) Az önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit a következő 
módon:  
a) a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: hivatal) a Nemzetiségi Önkormányzat 

munkáját a jegyző által megbízott ügyintézők segítik. 
b) az önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek összehívásával, 

  lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását. 
c) az önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek megtartásához a hivatalban helyiséget 

biztosít, továbbá külső helyszínen történő testületi ülés megszervezéséhez – pl. közmeghallgatás – 
igény esetén segítséget nyújt.  

d) a hivatal, mint a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a 
  gazdálkodási feladatokat.  

(3)  A (2) bekezdés a-d pontjaiban foglaltak részletes meghatározására az önkormányzat és a 
Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban kerül sor. A megállapodást szükség szerint, de 
évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.  

2. § 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁSA  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben vásárolta meg a Képviselő-testület a „Kossuth-
dűlőben” a 1969 hrsz-ú zártkerti ingatlant, amelyet szőlőtelepítés céljából kíván hasznosítani. A szomszédos 
ingatlan tulajdonosa felajánlotta a tulajdonát képező ingatlant megvásárlásra az Önkormányzat részére. Az 
ingatlan művelt, szőlőültetvénnyel van betelepítve. Javasolja, hogy az Önkormányzat vásárolja meg Farkas János 
és felesége Halmaj, József Attila út 4. szám alatti lakos tulajdonát képező halmaji zártkerti 1970 hrsz-ú, 1493 m2 
nagyságú ingatlant 200.000.-Ft. vételárért, közfoglalkoztatási program végrehajtása céljából. 
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Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2015. (II.26.) határozata 

a halmaji zártkerti 1970 hrsz-ú, ingatlan megvásárlásáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Farkas János és felesége Farkas 
Jánosné Halmaj, József Attila út 4. szám alatti lakosok tulajdonát képező, halmaji zártkerti 1970 hrsz-ú, 
1493 m2 nagyságú ingatlant 200.000.-Ft., azaz kétszázezer forint vételárért közfoglalkoztatási 
programban meghatározott célok végrehajtása érdekében.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan 
megvásárlásával összefüggő intézkedéseket tegye meg, az adásvételi szerződést írja alá.  
 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester 

 
 
MEZŐŐRI SZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSA 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mezőőri szolgálat létesítéséről és működtetéséről 
szóló rendelettervezet felkerült a honlapra és a közösségi oldalra, ezzel kapcsolatban várják a lakossági  
észrevételeket. Kéri a képviselőket, folytassanak közvélemény kutatást a gazdálkodók, valamint a lakosság 
körében a tervezett fejlesztésről.   
 
A tervezett térfigyelő rendszer, mezőőri szolgálat, közterület felügyelet létrehozásával az itt élő lakosság 
nagyobb biztonságban érezheti önmagát, családját, valamint az értékeit is. A tervezet szerint a külterületi 
ingatlanok esetében 2.000.-Ft./ha/év, a zártkerti ingatlanok esetében 1.000.-Ft./ha/év, a belterületi ingatlanok 
esetében 500.-Ft./ha/év járulékot kell fizetni. Javasolja, hogy a belterületi ingatlanok esetén 1.000.-Ft./ha/év 
összegre kerüljön módosításra a járulék mértéke. Lakásonként éves szinten 1.000.-Ft. megfizetése nem jelenthet 
nagy terhet a tulajdonosok részére.   Javasolja, hogy a témáról véglegesen a soron következő ülésen döntsön a 
Képviselő-testület, addig megismerhető a lakosság, valamint a gazdálkodók véleménye is.  
 
Béres Sándor alpolgármester javasolja, hogy a témában hívjanak össze lakossági fórumot, melynek keretében 
ismertethető a Képviselő-testület álláspontja a mezőőri járulék bevezetéséről. 
 
Szalipszki József képviselő véleménye szerint nem szükséges lakossági fórumot összehívni. Feltételezi, hogy a 
lakosság nagy része nem ért egyet a fizetési kötelezettség bevezetésével. A járulék mértéke azonban nem 
jelentős teher. A befizetett összeg ellenértékeként az itt élők szolgáltatást kapnak, amely az életminőségüket 
javítja. Halmajon nincs kivetve kommunális adó, ezért a lakosságot másféle helyi adó nem terheli. Lakossági 
fórum összehívása nélkül javasolja bevezetni a mezőőri járulékot. 
 
Tóth József polgármester támogatja a javaslatot, mely szerint közmeghallgatás ne keretében kérdezzék meg az 
itt élők véleményét. A külterületi ingatlanok esetében, a mezőőri járulék elsősorban a nagyobb gazdálkodókat, 
valamint a HAGISZ Zrt.-t érinti. Több közeli településen is hasonló mértékben került bevezetésre a mezőőri 
járulék. Mezőőri szolgálat működik pl. Monokon, javasolja, hogy tájékozódjanak a működtetés eddigi 
tapasztalatairól.   
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
LEGELŐTERÜLET BÉRBEADÁSA 
 
Tóth József polgármester ismerteti Sántha János és Boros Attila halmaji lakosok földterület bérbevételére 
vonatkozó kérelmét. Nevezettek a korábban Boros Attila halmaji lakos használatában lévő, Kiskinizs település 
irányában található, önkormányzati tulajdonú, legelőterületeket kívánják bérbe venni.  
 
A kérdéses területek: a 064/25 hrsz-ú, 3,1068 ha. területű, legelő művelési ágú, 46,57 AK értékű földrészlet, 
064/9 hrsz-ú, 13,7865 ha. területű, legelő művelési ágú, 108,35 AK értékű földrészletből az Önkormányzat 
5571/10835 arányú tulajdonát képező, 7,088 ha, 55,71 AK értékű terület.  
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A kérelmek elutasítására tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek 
teljes köre bevonásra kerül a közfoglalkoztatási programba. 
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatokat hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2015. (II.26.) határozata 

Boros Attila halmaji lakos földbérlet iránti kérelmének elutasításáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Boros Attila halmaji lakos földbérlet 
iránti kérelmét, azt elutasítja, tekintettel arra, hogy az általa bérbe venni szándékozott, Halmaj Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező földterületeket az Önkormányzat kívánja hasznosítani.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a kérelmezőt a 
döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: jegyző 

 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2015. (II.26.) határozata 

Sántha János halmaji lakos földbérlet iránti kérelmének elutasításáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sántha János halmaji lakos földbérlet 
iránti kérelmét, azt elutasítja, tekintettel arra, hogy az általa bérbe venni szándékozott, Halmaj Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező földterületeket az Önkormányzat kívánja hasznosítani.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a kérelmezőt a 
döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: jegyző 

 
 
Palásti László képviselő elmondja, hogy a Május 1 úton élő családok közül néhányan állattartással 
foglalkoznak. Az állatok legeltetésére megfelelő terület az ingatlanok mögött elhelyezkedő, önkormányzati 
tulajdonú, jelenleg parlagon lévő földterület. Az érintett állattartók szóban jelezték, hogy a területet, telek 
kiegészítésként, megvásárolnák, azt körbe is kerítenék. Jelenleg van folyamatban a rendezési terv módosítása. 
Kérdése, hogy értékesíthető-e a belterületbe csatolást megelőzően a terület?  
 
Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy a kérdéses terület a település külterületéhez tartozik, ezért 
szükséges annak belterületbe csatolása, ezáltal a belterületi határvonal módosítása. A telek kiegészítésről 
egyeztetni fog a PROVINCIA Kft-vel.  
 
Javasolja, hogy a képviselők egyeztessenek az érintett telektulajdonosokkal, milyen nagyságú területrészt 
kívánnak megvásárolni?  
 
A rendezési terv módosításával kapcsolatban elmondja, hogy a folyamat hosszú időt, kb. 1 évet vesz igénybe.  
Az eljárás lebonyolításával megbízott PROVINCIA Kft. az érintett szakhatóságokat a szükséges nyilatkozattétel 
céljából megkereste. Az eljárás részeként egyeztetésre is sor kerül, melyre a rendezési terv módosításban érintett 
összes hatóságot meghívják.   
 
Palásti László képviselő megtekintette a helyszínen a vasútállomás környékét. Örül annak, hogy a belvíz 
levezetését sikerült megoldani. Nincs árok az Állomás út páratlan oldalán lévő ingatlanok előtt, ez az oka annak, 
hogy a belvíz nem tud lefolyni, ezért fontosnak tartja az árokrendszer kialakítását. A területrendezéssel 
összefüggésben elmondja még, hogy szükségesnek tartja a víztorony környékén lévő terület feltöltését.   
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Frankó Zoltán irodavezető információi szerint, a víztorony melletti területen a BORSODVÍZ Zrt. 
keverőmedencét tervez létesíteni.  
 
 
CIVIL ALAPRA BENYÚJTOTT KÉRELMEK MEGTÁRGYALÁSA  
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a civil alapra nyújtott be támogatás iránti kérelmet az 
Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete, valamint labdarúgó csapat szervezéséhez is érkezett támogatási kérelem.  
Javasolja, hogy a kérelmekről következő ülésen döntsön a Képviselő-testület, addig más egyesülettől is érkezhet 
kérelem, azok ismeretében térjenek vissza a döntésre. A labdarúgó csapat létrehozásával összefüggésben 
elmondja, hogy véleménye szerint a fiatalok egyelőre nem mutatnak olyan kezdeményezőkészséget, érdeklődést, 
lelkesedést, amely egy egyesület létrehozásához elengedhetetlenül szükséges. Nincs továbbá olyan személy, aki 
vállalná a szervezéssel együtt járó feladatokat. A labdarúgás tekintetében elsősorban az utánpótlás nevelésre 
javasolja a hangsúlyt fektetni.  
 
Slyízs Péter képviselő érdeklődik, hogy milyen költségekkel jár egy labdarúgó egyesület létrehozása? 
 
Budai László CNÖ elnöke válaszában elmondja, hogy megyei III. osztályú labdarúgó csapat működtetésének 
éves költsége kb. 800 eFt. Játékengedély nem szükséges, az orvosi vizsgálatért nem kell fizetni, a játékvezetők 
díjazása központi keretből történik, reprezentációs költség biztosítása sem kötelező. Egyetért azzal, hogy 
szükséges egy agilis személy, aki szívügyének tekinti a labdarúgást.  
 
Palásti László képviselő a Hajós Alfréd Sportegyesület képviseletében elmondja, hogy szükség lenne egy 
megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre, aki vezeti az Egyesület pénztárkönyvét, kéri ebben a 
Polgármester úr segítségét.  
 
Tóth József polgármester fontosnak tartja a Hajós Alfréd Sportegyesület Bozsik-programba történő 
bekapcsolódását, valamint az MLSZ-nél történő regisztrációját.  
 
 
MÁRIA ÚT EGYESÜLETHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS 
 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a Mária út Közhasznú Egyesület megkereséséről, 
mely szerint az Egyesület kéri az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak a programhoz. Az Egyesület 
legfontosabb céljai között szerepel a hitélet támogatása, a keresztény élet értékrendjének ismertetése, a 
Magyarországi Mária kegyhelyek feltárása, ápolása, Magyarországon átívelő Mária Zarándokút kiépítése. Az 
éves tagsági díj 5 eFt. Javasolja, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon a Mária Út Egyesülethez.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatokat hozza:  
 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2015. (II.26.) határozata 

csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Mária Út Közhasznú Egyesület céljaival, ezért 
csatlakozni kíván az Egyesülethez. Elfogadja a Mária Út Közhasznú Egyesület Alapszabályát, valamint 
vállalja a tagsági díj évente egy alkalommal történő befizetését.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat 
aláírására, valamint a csatlakozással összefüggő egyéb intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal: 
Felelős: polgármester  
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TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL 
 
Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet:  
 Rovásírással elkészült a településnév tábla, melynek felavatására március 14-én, szombaton, 14 órakor kerül 

sor. A táblát Sólyom Ferenc rovásírás kutató avatja fel, ünnepi köszöntőt mond Miklós Árpád a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom miskolci szervezetének elnöke, valamint Barna Sándor református lelkész. A 
testület korábban döntést hozott arról, hogy elviekben támogatja a rovástábla kihelyezését, azonban ahhoz 
anyagi támogatást nem tud nyújtani. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy érdeklődés esetén, vegyenek részt 
a rendezvényen.   

 A Kormány - a tragikus esemény 70. évfordulója tiszteletére - a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította. A Belügyminisztérium felmérést készít arról, hogy 
van-e a településen elhurcolt, állítottak-e emlékművet, emléktáblát vagy tervezik-e valamilyen emlékhely 
létrehozását. Röviden ismerteti a megkeresésre adott választ:  Halmaj községből kb. 20 főt hurcoltak el, akik 
közül sokan nem tértek haza. Jelenleg nincs ilyen jelleggel emlékhely a településen, azonban márványtábla 
elhelyezésével méltó emléket állítana az Önkormányzat a hadifoglyoknak és az elhunytaknak, a 
megvalósításhoz 500 eFt. támogatási igényt fogalmazott meg. Az emlékművet november 1-jén, 
megemlékezés keretében adnák át.   

 Személyes közreműködés és levelezés eredményeként, március 10-én, kedden 11 órakor kerül sor helyszíni 
egyeztetésre a MÁV állomás területén, kéri, hogy minden képviselő vegyen részt a bejáráson. Az egyeztetés 
alkalmával lehetőség lesz az állomás épületének üzemeltetésével, a menetjegy értékesítéssel, a buszváró 
áthelyezésével, valamint a MÁV üzemszerű működéséhez nem szükséges területek átadásával-átvételével 
kapcsolatos kérdések megtárgyalására.  

 Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot altatófegyver beszerzésére, amelynek segítségével a kóbor ebek befogása 
lényegesen egyszerűbbé válik. A befogást követően az ebeket kennelben kell tartani, amennyiben a 
tulajdonos nem jelentkezik érte, az állatmenhelyre szállítható.  

 Az előző ülésen tájékoztatta a testületet arról, hogy a zsidó temetőben szükséges a meglévő kerítés átépítése, 
mely a közfoglalkoztatási programban megvalósítható. Az anyagköltség finanszírozása érdekében írásban is 
megkereste a MAZSIHISZ-t.   

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
 
Az ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a 
megjelenést, a hozzászólásokat és az ülést bezárja.   

 
K. m. f. 

 
Tóth József      Tóth Ferencné  
polgármester           jegyző  


