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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
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képviselő-testületi üléséről.  
 
Ülés helye:       Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj 
 
Jelen vannak:   Tóth József    polgármester   Halmaj 
   Béres Sándor   alpolgármester 
   Gráf Béláné   képviselő    

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

   Tóth Ferencné    jegyző 
Zsirosné Becse Gizella  mb. óvodavezető 
Kiss Zoltánné    jegyzőkönyvvezető 
 

Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
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.)  Rendezési terv módosítása 
Előadó: Tóth József polgármester 

 
2.) XII. Halmaji napok programjainak egyeztetése 

Előadó: Tóth József polgármester 
 

3.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 

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

1.)  Rendezési terv módosítása 
Előadó: Tóth József polgármester 

 
2.) XII. Halmaji napok programjainak egyeztetése 

Előadó: Tóth József polgármester 
 

3.) Egyéb indítványok, bejelentések 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
I. NAPIREND  Rendezési terv módosítása 

Előadó: Tóth József polgármester 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy folyamatban van a rendezési terv felülvizsgálata. 
Jogszabályi előírás szerint, amennyiben a településrendezési eszközök módosítása során jelentős környezeti 
hatás várható, környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges. A környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntéshez a tervező kikérte a környezet védelméért felelős 
közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi 
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.  
 
Az említett szervek egy része - a rendelkezésre álló határidőn belül - nem adott választ, másik része nem kért 
környezeti értékelést. Úgy ítéli meg, hogy a településrendezési terv módosítása során jelentős környezeti hatás 
nem várható, ezért környezeti értékelés elvégzését nem tartja szükségesnek.  
 
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 

235/2015. (VI.08.) határozata  
környezeti vizsgálat szükségességéről a településrendezési eszközök módosítása során 

 
Halmaj Községi Önkormányzat, mint kidolgozásért felelős szerv, az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § előírásai 
alapján megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítása során környezeti vizsgálat szükségességéről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Halmaj község hatályos Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elhatározott 

tervezett módosítása beletartozik a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint a környezeti vizsgálat 
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe, mivel a hivatkozott bekezdés b) pontja szerinti, a (2) 
bekezdésbe tartozó terv, illetve program kisebb módosítására kerül sor. 

 
2. A Korm. rendelet 4. §-a alapján, a megkérdezett szervek, közöttük a Korm. rendelet 3. számú 

mellékletében meghatározott szervek, a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi 
szakterületet illetően néhányan érdemben nem adtak választ a megadott határidőn belül, (15 nap) illetve a 
válaszadók nem kértek környezeti értékelést, továbbá az önkormányzat is úgy ítéli meg, hogy a 
településrendezési eszközök módosítása során jelentős környezeti hatás nem várható, így környezeti 
értékelés elvégzését  nem tartja  szükségesnek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
II. NAPIREND  XII. Halmaji napok programjainak egyeztetése 
   Előadó: Tóth József polgármester  
 
Tóth József polgármester javasolja, hogy a XII. Halmaji napok megrendezésére 2015. augusztus 21-22-én 
kerüljön sor. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület ebben az évben is csatlakozzon az „1úton Nemzetközi 
Zarándoknap” programjához, melynek keretében – a tavalyi évhez hasonlóan – Monokra történik zarándoklat.  
A zarándoklat elősegíti a program jelentőségének tudatosítását, valamint népszerűsítését a lakosság körében. A 
részvétel önkéntes, Monokról - a délutáni órákban - autóbusszal érkeznek majd vissza a zarándokok.  
 
A rendezvénnyel összefüggő költségek finanszírozásához benyújtott pályázatot nem támogatták. A 
költségvetésben 2,5 millió Ft. van betervezve a programok lebonyolítására, melynek során költségtakarékosságra 
kell törekedni. Az elmúlt évben belépőjegy és közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítéséből, 
valamint helypénzből 800 eFt. bevétel realizálódott. 
A programokat a tavalyi évhez hasonló feltételek mellett javasolja megrendezni. (karszalagos beléptető rendszer, 
főtér lezárása, biztonsági szolgálat)  
A belépőjegyek árát felnőtteknek 1.000.-Ft.-ban, 14 éven aluliaknak 500.-Ft.-ban javasolja meghatározni.   
 
Fontosnak tartja a mai ülésen dönteni a sztárfellépők meghívásáról, tekintettel arra, a falunap országos 
ünnepnapra esik, ezért sok művésznek már lekötött fellépése van. A programok részletes egyeztetésére, valamint 
a feladatok meghatározására a civil szervezetek, lelkipásztorok közreműködésével, későbbi időpontban, kötetlen 
formában kerülhet sor.   
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 Javasolja, hogy egy hetes időtartamban szervezze meg a Képviselő-testület egy erdélyi gyermekcsoport 

táboroztatását.  
 Augusztus 15-én, szombaton, Nyárádköszvényesen templombúcsú megrendezésére kerül sor. Kéri, hogy a 

képviselők is vegyenek részt az ünnepségen, szándékukat két héten belül jelezzék.  
 Információi szerint, testvértelepülési találkozó megszervezésére szeptemberben ismételten pályázati 

lehetőség nyílik, javasolja a pályázat benyújtását.  
 

Palásti László képviselő a gyermektábor megrendezésével kapcsolatban elmondja, hogy a gyermekek részére 
szállás biztosítását a településen élő családok vállalják. 
 
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 
236/2015. (VI.08.) határozata 

a XII. Halmaji napok megrendezéséről 
 
Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 21-22-ig terjedő időpontban, 
testvértelepülési találkozóval egybekötve, megrendezi a XII. Halmaji Napok rendezvénysorozatot.  
A falunap és a testvértelepülési találkozó megrendezéséhez szükséges forrást a Képviselő-testület a 2015. 
évi költségvetésből biztosítja.  
 
A belépőjegy felnőtteknek és 14. életévet betöltött kiskorúaknak 1.000.-Ft., 14 év alatti kiskorú 
gyermekek részére 500.-Ft. A településen lakcímmel rendelkező személyek részére a belépés díjtalan.  
 
Határidő: 2015. augusztus 22. 
Felelős:     polgármester 

 
 

A Képviselő-testület ezt követően részletesen megvitatta a XII. Halmaji Napok rendezvénysorozat előzetes 
programjait, melynek véglegesítésére és kiegészítésére a következő ülésen kerül majd sor:  
 
 
Augusztus 20. (csütörtök)  
 
11.30 órától Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban 
 
 
Augusztus 21. (péntek) 
 

Ebéd (babgulyás) 
18.00 órától  Péter-Szabó Szilvia koncertje 
20.00 órától  Dankó Szilvia koncertje 
22.00 órától  Benkő László – Omega estje a Megapolis zenekarral (élő koncert) 
 
 
Augusztus 22. (szombat) 
 
6.00 órától   „1úton” Nemzetközi Zarándoknap jegyében zarándoklat Halmajtól Monokig  

Szentmise a Monoki Római Katolikus Templomban  
19.00 órától  A Református Templomban Tóth Vera szólóének koncertje 
21.00 órától  Az összetartozás jegyében bál a Tornateremben.   
 
(A rendezvény ideje alatt kísérőprogram: kisvonatozás) 
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III. NAPIREND  Egyéb indítványok bejelentések 
 
 
ÁLLOMÁS ÚT FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ az Állomás út önkormányzati tulajdonba történő átadását támogatta, az ingyenes 
tulajdonba adás megtörtént. Közismert az út nem megfelelő műszaki állapota, mely indokolja annak minél előbbi 
felújítását. Az út, valamint az árokrendszer felújításra vonatkozó költségvetés alapján a beruházás teljes költsége 
11.495.262.-Ft. Lehetőség van önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2015. évi támogatására, 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” tárgyában pályázat benyújtására, melyhez 15 % önerő biztosítása 
szükséges. Javasolja a pályázat benyújtását.  A szükséges önerő 1.724.290.-Ft., amit a 2015. évi költségvetési 
tartalék terhére javasol biztosítani.  
 
Palásti László képviselő kéri, hogy - közfoglalkoztatás keretében - az út felújításáig, a lejtési viszonyoknak 
megfelelően, szükség szerint végeztessék el a feltöltött gödrökből az úttestre kikerült anyagok (kavics, homok, 
por) eltávolítását.  
 
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 
237/2015. (VI.08.) határozata 

az Állomás út felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati igényt nyújt be önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 2015. évi támogatására, „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” tárgyában, a 
Halmaj Községi Önkormányzat tulajdonát képező, 210/1 hrsz-ú, Állomás út és kapcsolódó 
létesítményeinek teljes felújítása céljából, tekintettel arra, hogy a közútban keletkezett úthibák miatt, a 
közlekedés nem biztonságos. 
 
Igényelt támogatás összege:     9.770.972.-Ft. 
Vállalt önerő:    1.724.290.-Ft. 
A beruházás összes költsége:               11.495.262.-Ft.  
 
A Képviselő-testület a pályázati támogatással megvalósítandó fejlesztéshez szükséges önerőt a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat kidolgozására, valamint benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy korábbi döntésnek megfelelően, benyújtásra került a 
mikrobusz beszerzésére vonatkozó pályázat. Megjegyzi, hogy a nagyszámú igény miatt, a pályázat feltöltésére 
csak rövid idő (néhány óra) állt rendelkezésre.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat 10 millió Ft. értékű, Volkswagen Transporter típusú gépjármű beszerzésére 
nyújtott be pályázatot. Ezért előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A 2015. évi közbeszerzési terv 
a február 26-i ülésen elfogadásra került azzal, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 
évre nem tervezett olyan beruházást, mely a közbeszerzés hatálya alá tartozik. A pályázati lehetőség miatt, 
azonban szükséges a terv módosítása árubeszerzés kategóriában.  
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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 

238/2015. (VI.08.) határozata 
a 2015. évi Közbeszerzési Terv kiegészítéséről  

 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat közbeszerzési 
tervének kiegészítésére vonatkozó javaslatot, és az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

HALMAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2015. évi közbeszerzési terve 

 

So
rs

zá
m

   A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
   

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett eljárási 
típus 

 Időbeli ütemezés 
Sor kerül(t)-e az adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 
közzétételére? 

 az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 
időpontja 

  

 
I. Árubeszerzés 

1. Mikrobusz 
beszerzése nemzeti 

hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

2015. július Nem 

II. Építési beruházások 

1. Nem tervez az ajánlatkérő ilyen közbeszerzést 2015. évben. 

        III. Szolgáltatás-megrendelés 

1. Nem tervez az ajánlatkérő ilyen közbeszerzést 2015. évben. 

IV. Építési koncesszió 

1. Nem tervez az ajánlatkérő ilyen közbeszerzést 2015. évben. 

V. Szolgáltatási koncesszió 

1. Nem tervez az ajánlatkérő ilyen közbeszerzést 2015. évben. 

 
 
MIKROBUSZ BESZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 
 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy eredményes pályázat esetén, a támogatást október 
15-ig fel kell használni. A közbeszerzés becsült nettó értékét 10 millió Ft-ban javasolja meghatározni, ezért a 
szállító kiválasztása céljából közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás fajtája a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 
Elkészült az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció, melyet részletesen ismertet, amelyet 
elfogadásra javasol.  
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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 

239/2015. (VI.08.) határozata 
mikrobusz beszerzéséhez kapcsolódó 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról 
 

Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ”A vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére”  című projekt megvalósítása  tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlattételi dokumentációját megismerte és azt elfogadja.  
 
Határidő:   folyamatos  
Felelős:  polgármester 
 
 

 
Tóth József polgármester indítványozza, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében ajánlattételre a 
szolnoki székhelyű Juvenal Kft.-t, a Miskolc Autóház Kft.-t, valamint az egri székhelyű Automobil-Eger-97 Kft. 
márkakereskedéseket kérjék fel. Kék alapszínű gépjármű beszerzését támogatja, megjegyzi, hogy a 
metálfényezésért felárat kell fizetni, ezért azt nem javasolja.   
 
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 
240/2015. (VI.08.) határozata 

mikrobusz gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban  
ajánlattételre felkért cégekről 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére” című projekt megvalósításához kapcsolódó, mikrobusz gépjármű 
beszerzése tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bek. a) pont szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az alábbi három céget hívja fel ajánlattételre: 
 
1.  Juvenal Kft.  5000 Szolnok, Széchenyi krt. 26.    Adószám: 11263122-2-13 
2.   Miskolc Autóház Kft. 3534 Miskolc, Lorántffy Zs. út 30/a. Adószám: 22683579-2-05 
3.   Automobil-Eger-97 Kft. 3300 Eger, Faiskola út 68.   Adószám: 11175243-2-10 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA 
 
Tóth József polgármester előterjeszti, hogy a közbeszerzési eljárás további bonyolítására három tagú bíráló 
bizottság megválasztása szükséges. Az értékelő bizottságnak nem lehet tagja a polgármester. A Bíráló Bizottság 
elnökének Tóth Ferencné jegyzőt javasolja megválasztani, tagjainak Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsost, 
valamint Zsiros Lajos műszaki szakértőt.  
 
Szalipszki József képviselő az értékelő bizottságba, műszaki szakértőként, Héderváry Csabát javasolja 
megbízni.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  
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Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2015. (VI.08.) határozata 

mikrobusz gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás  
Bíráló Bizottságának megválasztásáról 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy „A Vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére” elnevezésű program keretében mikrobusz gépjármű  
beszerzéséhez kapcsolódó, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Rész 122. § (7) 
bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a beérkező ajánlatok elbírálását 
végző Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyeket választja meg: 
 
elnök Tóth Ferencné   jegyző    (jogi szakértő) 
tag  Polgáriné Csordás Judit  vezető főtanácsos  (pénzügyi szakértő)   
tag  Zsiros Lajos   gépészmérnök   (műszaki szakértő)   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, a nyári szünet 
első felében, két turnusban, napközis jelleggel „Erzsébet tábor” megtartására kerül sor. A táborban az általános 
iskolások vesznek részt. Célja a gyermekek számára, szervezett keretek között, tartalmas szabadidős programok 
biztosítása. A táborban résztvevő gyermekek étkeztetése a konyháról kerül biztosításra, napi négy alkalommal. 
Fontos kérdés a térítési díj meghatározása. Az iskolaigazgató kérése azt volt, hogy a megállapított térítési díj ne 
tartalmazzon rezsiköltséget.  
 
Az élelmezésvezető által készített előzetes kalkuláció szerint, rezsi nélkül 500.-Ft./fő, 60 %-os rezsivel számolva 
800.-Ft./fő a négyszeri étkeztetés díja naponta.  
 
Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető elmondja, hogy a Közösségi Ház esetében, a gazdálkodást - az 
előző évhez viszonyítva - egyes költséghelyeken, 50 %-os költségcsökkenés jellemzi. Véleménye szerint minden 
intézménynek költségtakarékosságra és hatékony gazdálkodásra kell törekedni, ezért nem várható el az, hogy a 
tábor résztvevőinek kizárólag nyersanyagnorma áron kerüljön biztosításra az étkeztetés.  
 
Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető hozzáteszi, hogy az „Erzsébet program”-ról kizárólag az 
élelmezésvezetőtől, valamint a Közös Hivatal munkatársaitól értesült, az iskola igazgatója nem tájékoztatta. 
Egyetért azzal, hogy a térítési díj meghatározásakor vegyék figyelembe a kapcsolódó rezsiköltségeket is. Az 
ételek előállítása során nemcsak nyersanyagköltség jelentkezik, különböző eszközök (tárolók, evőeszközök) 
beszerzése is szükséges, valamint az ételek előállítása a közüzemi díjakat is emeli. Az idevonatkozó szabályok 
szerint, más intézmény részére nyersanyagáron nem lehet számlázni.  
 
Palásti László képviselő 20 %-os rezsivel javasolja megállapítani az étkeztetés díját.  
 
Tóth József polgármester egyetért a javaslattal. Kérni fogja az intézményvezető asszonyt, hogy a jövőben az 
egyeztetések a szolgálati út betartásával történjenek.   
 
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 
242/2015. (VI.08.) határozata 

étkeztetés térítési díjának megállapításáról 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halmaji Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában 2015. június 22. és 2015. július 3. közötti időpontban megrendezésre kerülő „Erzsébet 
tábor”-ban résztvevők étkeztetését a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 
által működtetett konyha biztosítja.  
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Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napi négy alkalommal történő étkeztetésért fizetendő 
térítési díjat bruttó 600.-Ft/fő összegben határozza meg. 
 
Felhatalmazza Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető 

 
 
TÁJÉKOZTATÁS MEZŐŐRI SZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
 
Tóth József polgármester a mezőőri szolgálattal kapcsolatban tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közelmúltban 
két településen vettek részt tapasztalatcserén. Monokon az elmúlt évben, augusztus 1-től működik a szolgáltatás, 
egy fő foglalkoztatására, 1.000.-Ft/ha mezőőri járulék kivetésére került sor. A település polgármestere 
összességében elégedett a szolgálat eddigi működésével. Felsődobszán 122 eFt. munkabérrel, két fő áll 
alkalmazásban, a mezőőri járulék 1500.-Ft/ha.  
Az előzetes számítások szerint, a településen a külterületi ingatlanok esetében 2.000.-Ft/ha/év, a belterületi 
ingatlanok esetében 1.000.-Ft./ingatlan/év mezőőri járulék megfizetése mellett lehet gazdaságos a szolgáltatás 
működtetése. Amennyiben a földhasználó nem fizeti meg a járulékot, az idevonatkozó szabályok szerint a 
részére megállapított földalapú támogatás kifizetése felfüggeszthető. Megjegyzi, hogy ebben az évben csak 
időarányosan vethető ki a járulék.  
Nem eldöntött még a szolgáltatás bevezetésének kezdő időpontja, valamint a járulék mértéke. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület a soron következő ülésén, önálló napirend keretében hozzon döntést a kérdésben. 
Amennyiben a szolgáltatás bevezetéséről, valamint a járulék kivetéséről születik döntés, abban az esetben, 
leghamarabb szeptember 1-től alakulhat meg a mezőőrség, amely ellátná a falurendészeti feladatokat is. Kéri, 
hogy a képviselők informálódjanak a lakosság körében. Abban az esetben javasolja a szolgáltatás bevezetését, ha 
azt a lakosság többsége is támogatja.  
 
Gráf Béláné képviselő véleménye szerint szükség van a szolgáltatásra.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
 
TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL 
 
Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet:  
 A konvergencia régiókban lévő önkormányzatok képzését is magában foglaló HKA projekt zárását követően, 

annak tapasztalatairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatalos lapjában a „Bonum Publicum”-ban 
megjelent egy cikk „Folyamatosan fejlődő köztisztviselői kar kialakítására van szükség” címmel.    

 A térfigyelő kamerarendszer június 30-ig kiépítésre kerül a településen.   
 A rendőrség épülete előtti parkoló elkészült. Jelenleg van folyamatban a tájház előtti kerítés megépítése, a 

köztemetőben lévő melléképület bontása megkezdődött.  
 Az iskolaudvar rekonstrukciója rövidesen elkezdődik. Az udvaron lévő fák kivágását a tantestület többsége 

támogatta, azzal a tankerület vezetője is egyetértett. A beruházás befejezési határideje: augusztus 20. 
 A TÖOSZ a Magyar-Norvég Kapcsolatok projekt keretében, a helyi önkormányzati hivatalok és a járási 

hivatalok együttműködését segítő, kétnapos képzést szervez. A képzés helyszínét Halmaj Községi 
Önkormányzat biztosítja. A tréningre július 29-30-án kerül sor a Közösségi Házban, ahol a Szikszói Járási 
Hivatal részéről 7 fő vesz részt. A környékbeli önkormányzatok részéről a jegyzők, polgármesterek, 
aljegyzők kerülnek meghívásra. A program trénere a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója Dr. Lukács Irén.  

 Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség kiállította a Vasonca Patak Nonprofit Kft. 
hulladékgazdálkodást minősítő okiratát. A Május 1 út 2. szám alatti székhelyen elhelyezésre került az 
alkalmazottak részére szükséges lakókonténer. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szolgáltatás ellátására 
ideiglenes jelleggel a Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft.-t jelölte ki. Amennyiben az új 
közszolgáltatási szerződések megkötésre kerülnek, abban az esetben az ideiglenes kijelölés megszűnik. A 
Vasonca Patak Nonprofit Kft-t. létrehozó valamennyi önkormányzat támogatta a szolgáltatás beindítását.  Az 
elmúlt napon, a szolgáltatás beindításával kapcsolatos újságcikk is megjelentetésre került. A következő lépés 
a telepengedély beszerzése, valamint az álláshelyek meghirdetése. Bízik abban, hogy a közeljövőben 
lehetőség nyílik még egy szállítójármű beszerzésére is.  
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 Az M30-as gyorsforgalmi út kiépítésével kapcsolatban a térség polgármesterei kezdeményezték Halmaj 
térségében lehajtó megépítését, melynek koordinátori feladataival megbízták. Ismerteti az ügyben készült 
megkeresést, mely a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-hez, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez, valamint a B-A-Z Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjához, a 
megyei közgyűlés elnökéhez, a térségi országgyűlési képviselőkhöz is továbbításra került. 

 Az ülést megelőzően, a mai napon, forgalomtechnikai bejárásra került sor a Rákóczi, Vörösmarty és az 
Alkotmány úton, melynek során, előzetesen meghatározásra kerültek azok a helyszínek, ahol indokolt a 
forgalomlassító eszközök elhelyezése. Ismerteti a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvet.  

 
Palásti László képviselő kérdése, hogy a kötelező előjelző táblák beszerzése, kihelyezése melyik hatósága 
feladata?  
 
Tóth József polgármester a kérdésben megkeresi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei Forgalomtechnikai és 
Kezelői Osztályának vezetőjét, melynek eredményéről soron következő ülésen nyújt majd tájékoztatást.  

 
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  


