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   Orosz Miklósné    polgármester   Kiskinizs  
Zsirosné Molnár Ildikó  alpolgármester 
Győri Dóra   képviselő 
Riz Attila   képviselő 

    
   Tóth Ferencné    jegyző 
   Medvéné Bársony Katalin  iskolaigazgató 

Zsirosné Becse Gizella  mb. óvodavezető 
Tóthné Pekár Ágnes  Közösségi Ház vezető 

   Polgáriné Csordás Judit  vezető főtanácsos 
   Budai László   CNÖ elnöke 

Kiss Zoltánné    jegyzőkönyvvezető 
 

A meghívottak közül távol van:  
   Riz István   képviselő 
    
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 foglalt napirendi pontokat, 4. 
napirendi pontként „Egyéb indítványok, bejelentések” napirendi ponttal javasolja kiegészíteni.   
 
JAVASOLT NAPIREND 

1.) Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  
 Előadó: Tóth Ferencné jegyző  

2.) Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai 
   Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Kiss Zoltánné főtanácsos 
 

3.) A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 
vezetői álláshely betöltésére érkezett pályázat véleményezése 

 Előadó: Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester 
 
  4.)  Egyéb indítványok bejelentések 
 
 
 
Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését.  
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Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag  – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: 
 
NAPIREND 

1.) Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  
   Előadó: Tóth Ferencné jegyző  

 
2.) Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai 

 Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Kiss Zoltánné főtanácsos 
 

3.) A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 
vezetői álláshely betöltésére érkezett pályázat véleményezése 

 Előadó: Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester  
 
4.) Egyéb indítványok, bejelentések 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
I. NAPIREND   Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  

 Előadó: Tóth Ferencné jegyző  
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 
Tóth Ferencné jegyző az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy az elmúlt év során – hasonlóan 
az előző évek gyakorlatához – mindkét önkormányzat több pályázatot nyújtott be. A pályázatokat pályázatírók, 
valamint helyben, a hivatal munkatársai készítették. Pályázatírók közreműködésével készült pályázat esetén is az 
apparátusra hárulnak különböző adatszolgáltatások, monitoringozás, utóellenőrzés. A teljesség igénye nélkül, 
ismerteti az elmúlt évben a hivatal által benyújtott pályázatokat: önkormányzatok működőképességét megőrző 
támogatás, nyári gyermekétkeztetés, szociális célú tüzelőanyag, start munkaprogram, konyha felújítása, 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat.  Emellett 2014. évben 674 eFt. vízdíj, 1.087 eFt. szennyvízdíj 
hátralék is behajtásra került.   
Évről-évre bővül az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások köre. Az elmúlt évben Halmaj Község 
Önkormányzata, a lakosság részére történő továbbértékesítés céljából, 2 millió Ft. értékben vásárolt tűzifát, mely 
kb. 200 db. számla kibocsátását tette szükségessé.  
 
Tóth József polgármester megemlíti még az IKSZT működési kiadásainak elszámolását, amely szintén jelentős 
többletfeladatot eredményezett.  
 
Az anyagban a személyi és tárgyi feltételek között szerepel, hogy a jelenlegi alkalmazotti létszámmal, sok 
esetben munkaidőn túli többletmunkavégzéssel és adminisztratív munkakörben, közmunkában alkalmazott 
dolgozók segítségével tudták határidőre elvégezni a feladatokat. Közismert, hogy a start közfoglalkoztatási 
program adminisztratív feladatainak, elszámolásának ellátására több személyt is alkalmaz az önkormányzat, 
szintén közfoglalkoztatásban.  
 
Az ügyfelek magatartása, valamint az ügyfélszolgálati idő be nem tartása miatt előfordulnak problémák. 
Véleménye szerint törekedni kell az ügyfélszolgálati rend betartására, úgy hogy az ügyfélszolgálati irodában 
készséggel tájékoztassák az ügyfelet az ügyfélfogadási időről, amennyiben valamilyen nyomtatványra van 
szükség, azt biztosítsák az ügyfél részére.  
 
Az írásos előterjesztésben szerepel még, hogy a teljesítményértékelés nem tölti be célját, mert bérkeret 
hiányában nincs lehetőség a kiváló teljesítményt nyújtó munkatársak többletdíjazására. Véleménye szerint a 
teljesítményértékelés betölti a célját, hiszen erkölcsi elismerést jelent, azonban az anyagi motiváció nem áll 
rendelkezésre. Összegzésként elmondja, hogy nagyon ritkán hangzik el kritika a hivatali apparátus munkájával 
kapcsolatban.  
 
Orosz Miklósné polgármester véleménye szerint, jól felkészült apparátus dolgozik a hivatalban. A Jegyző 
Asszonyhoz az a kérése, hogy Kiskinizsen minden munkanapon legalább délig legyen ügyintéző. A 
kirendeltségen eddig alkalmazott ügyintéző munkaviszonya megszűnt, ezért kéri, hogy a korábbi gyakorlatnak 
megfelelő ügyfélfogadási rend kerüljön betartásra.   
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Tóth Ferencné jegyző egyetért Polgármester Asszony észrevételével, amelyről korábban már telefonon is 
egyeztettek. A jövőben törekszik arra, hogy a kirendeltségen rendszeres legyen az ügyfélfogadás. Megjegyzi, 
hogy a rendszeres ügyfélfogadás elmaradásának oka: a kirendeltség épületének teljes körű rekonstrukciója, az 
elmúlt évben a három választás lebonyolításával összefüggő többletfeladatok ellátása, a rendkívül csekély 
ügyfélforgalom, valamint az említett közfoglalkoztatásban alkalmazásra került munkavállaló rátermettsége.  Az 
ügyintézők a kirendeltségen töltött ügyfélfogadási időt követően, rendszeresen arról számoltak be, hogy ügyfél 
nem kereste fel a hivatalt, ezért úgy gondolták, hogy a halmaji hivatalban hasznosabban tölthetik az időt.  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy hosszú távú cél a meglévő Közösségi Ház bővítésével, új irodaház 
építése. A jelenlegi irodaépület festése és a világítás korszerűsítése - a start program keretében - folyamatban 
van, annak érdekében, hogy esztétikusabb környezetben történjen az ügyfelek fogadása.  A közelmúltban a 
Norvég Alap támogatásával, a TÖOSZ és Halmaj Községi Önkormányzat közös szervezésében, együttműködést 
elősegítő tréningre került sor. A program trénere a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
Dr. Lukács Irén volt. A Főigazgató Asszonnyal is egyeztette a hosszú távú elképzelést, mely szerint Halmajon 
járási kirendeltség létrehozását tervezik a térségben élők számára, az ügyintézés gyorsabb elérése érdekében.  
 
Palásti László képviselő véleménye szerint az önkormányzati feladatok tekintetében az elmúlt évekhez képest 
nincs jelentős változás. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény új szabályai fokozatosan léptek 
hatályba, az elmúlt évet már nem érintették jelentős változások. A lakosság részéről nem hallott különösebb 
problémát az ügyfélfogadással kapcsolatban. A településen is élnek olyan emberek, akik nem tudják, hogyan kell 
viselkedni, egyéb kirívó problémáról nincs tudomása.  
 
Tóth József polgármester összegzésként elmondja, hogy a Jegyző Asszony a beszámolóban törekedett átfogó 
értékelés készítésére. Véleménye szerint a kötelező és önként vállalt feladatokat az apparátus igyekezett magas 
színvonalon és eredményesen ellátni. Az írásos előterjesztés végén található határozat tervezetet kiegészítésre 
javasolja azzal, hogy a testületek elismerésüket és köszönetüket fejezik ki az apparátus lelkiismeretes és magas 
színvonalú munkájáért.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
készült beszámolót egyhangúlag elfogadja, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a 
következő határozatot hozza:  
 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról készült beszámolót egyhangúlag elfogadja, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, a következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2015. (VII.23.) határozata 

a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájának értékeléséről 
 

Halmaj, Kiskinizs Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f. pontja alapján megtárgyalta a Halmaji Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról készített beszámolót és azt elfogadja.  
 
A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki az apparátus lelkiismeretes és magas színvonalú 
munkájáért.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

 
II. NAPIREND Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai 
 Előadó: Tóth Ferencné jegyző, Kiss Zoltánné főtanácsos 
   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester soknak tartja a veszélyeztetett terhesek, valamint a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetűek számát. Halmajon az elmúlt évben 45 hátrányos helyzetű és 90 halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket tartottak nyilván.  
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Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztésben van egy számszaki elírás. Az anyag 
második oldalán, a kiskorúak korcsoportos megoszlásánál 2014. évben a mindösszesen sor helyesen 378 fő.  
 
Halmajon a gyermeklétszám 23 %-a, Kiskinizsen 35 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, ez az adat térségi 
átlagnak tekinthető. A 2013. évhez viszonyítva nincs számottevő eltérés. Az anyagban is szerepel, hogy milyen 
feltételek megléte szükséges a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.  
Az alacsony foglalkoztatottság feltételének megfelel az a közfoglalkoztatott is, aki esetében az aktív korúak 
ellátása, a közfoglalkoztatás miatt, szünetel. A veszélyeztetett terhesek körébe nemcsak a szociális, hanem az 
egészségügyi okból veszélyeztettek is beletartoznak.  
 
Palásti László képviselő jó gyakorlatnak tartja, hogy felzárkóztató programok keretében, az állam törekszik 
arra, hogy minden munkavállaló rendelkezzen legalább alapfokú végzettséggel. A település lélekszáma pár évvel 
ezelőtt még elérte az 1825 főt, azóta a lélekszám folyamatosan csökken, jelenleg 1734 fő. Jelentős segítség a 
családok számára, a szociálpolitikai kedvezmény használt lakás vásárlására történő bevezetése. Információi 
szerint a térségben is nagyon sokan élni kívánnak a lehetőséggel. A kedvezmény biztosításának feltétele - többek 
között - hat hónap folyamatos munkaviszony megléte, valamint az épületre vonatkozó műszaki szakvélemény, 
energetikai tanúsítvány.  
 
Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató véleménye szerint, amióta a gyámügyi feladatkör jelentős része a 
járási hivatalhoz került, konkrét ügyekben nehezebb rövid időn belül, eredményt elérni, lényegesen több 
adminisztrációt igényel az ügyek intézése, személytelenebb a kapcsolat, hosszabb az ügyintézés. Nehezíti a 
probléma megoldását az adminisztráció akkor, amikor az minél előbbi beavatkozást igényelne. A problémákat 
korábban könnyebben meg tudták oldani, hiszen a jegyzővel, valamint a gyámügyi ügyintézővel napi 
kapcsolatban volt az intézmény. A kisebb jelentőségű ügyeket illetően előfordul, hogy a jegyző asszony vagy a 
hivatal munkatársának segítségét kérik.   
 
Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy személytelenebb a munkakapcsolat, valamint hosszabb az 
ügyintézési idő, több az adminisztráció. Több alkalommal hangzott már el javaslatként a Szikszói Többcélú 
Kistérségi Társulás keretében ellátott szociális alapszolgáltatások (házi szociális gondozás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás) valamint a gyermekjóléti szolgáltatás kisebb társuláson belüli ellátása. Az önkormányzatok 
megfizetik a társulási megállapodásban elfogadott hozzájárulás mértékét, azonban nem biztos, hogy az elvárt 
szolgáltatást kapják meg.  
 
A munkanélküliség, adósságcsapda, alkoholizmus, mentális problémák, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet társadalmi problémák is egyben. Javasolja, hogy közösen keressenek megoldást a krízishelyzetbe került 
családok helyzetének javítására. Megoldást jelenthet pszichológus bevonása. Fontos az érintett családok 
megszólítása, az ahhoz szükséges megfelelő eszköz megválasztása, tekintettel arra, hogy a segítségnyújtás 
igénybevétele önkéntes.  
 
Orosz Miklósné polgármester hozzáteszi, hogy mindkét önkormányzat a lehetőségeihez képest, többféle 
támogatással segíti a nehéz helyzetben lévő családokat (normatív kedvezményre nem jogosultak részére  
30 %-os étkezési térítési díj kedvezmény, nyári gyermekétkeztetés, iskolakezdési támogatás, ingyenes 
füzetcsomag, tej, kenyér program, mikulás csomag, szociális célú tűzifa). Emellett az oktatási intézmény a nyári 
szünetben, napközis jelleggel, két turnusban Erzsébet tábort szervezett, melynek célja a dolgozó szülők 
gyermekeinek felügyelete, valamint a szabadidő hasznos eltöltése. Úgy gondolja, mindent megtesznek azért, 
hogy a gyermekek a családból hozott hátrányt leküzdjék, jól érezzék magukat. Véleménye szerint a szülőtől is 
meg kellene követelni, hogy tegyen a gyermeke fejlődéséért, hiszen a gyermeknevelésben a legnagyobb 
felelősség a szülőre hárul.  
 
Nem tartja helyesnek azt a szabályozást, mely szerint szociális ellátás megállapításánál, a közfoglalkoztatásból 
származó jövedelemből csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét kell figyelembe venni. Példaként 
említi, hogy a nem közfoglalkoztatásban dolgozó munkavállalók sok esetben ugyanannyi fizetésért dolgoznak,  
azonban jövedelmük teljes összeggel számít.  
 
Tóth József polgármester egyetért az elhangzottakkal. Mindkét önkormányzat minden lehetséges eszközzel 
segíti a településen élő, hátrányos helyzetben lévő családokat.  Ebben az esetben is fontos az egészséges mérték, 
előfordulhat, hogy a szülők a sokrétű támogatásoknak köszönhetően, elkényelmesednek. Úgy gondolja, hogy 
kulcsszavak lehetnek: szemléletformálás, felelősségérzet, öngondoskodás, amelynek elérésére a megfelelő 
eszközök megválasztásával kell törekedni. A szemléletformálás történhet tréningek, osztályfőnöki órák 
keretében.  
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Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az oktatási intézmény a következő 
tanévben egy teljesen új kezdeményezés megvalósításában vesz részt, melynek célja, többek között, a gyermek 
önállóságra nevelése, felelősségtudatának erősítése, valamint az, hogy felnőttként egyedül is tudjon 
érvényesülni, eredményesen boldogulni az életben. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 6 iskola vesz 
részt a komplex programban.  
 
Budai László CNÖ elnöke nem tartja jó megoldásnak, hogy a gyermekeiket elhanyagoló szülők kapják az 
államtól, az önkormányzattól, valamint a környezetükből a legtöbb segítséget. Ennek hatására, a szülő még 
kevésbé törődik a gyerekeivel, mondván, hogy az önkormányzat megoldja helyettük a „problémát”. Véleménye 
szerint ezeket a szülőket már nem lehet formálni. A településen is élnek néhányan, akik nem rendelkeznek 
alapfokú iskolai végzettséggel, számukra jelent segítséget a szeptembertől induló tanodai program.  
 
Orosz Miklósné polgármester egyetért azzal, hogy rendkívül nehéz a szülők szemléletformálása, de a családban 
élő gyermeket kell figyelembe venni, hiszen segítségre szorul, amit a családjától nem kap meg.  
 
Gulyás Istvánné az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének vezetője fontosnak tartja a problémás szülők 
szülői értekezleten történő részvételét. A szülői értekezlet is alkalmas lehet a szemléletformálásra. Egyetért 
azzal, hogy a gyermeket arra kell nevelni, hogy az életben megállja a helyét.  
 
Palásti László képviselő hozzáteszi, hogy a közfoglalkoztatott szülők nagy részének iskoláskorú gyermeke is 
részt vett az Erzsébet táborban. Az utóbbi években már nem domináns az az archaikus megoldás, mely szerint a 
nagyszülők felügyelik az unokákat. A nyári szünetben nagyon sok program (ökotábor, sporttábor, Erzsébet 
tábor) áll a gyermekek rendelkezésére a szabadidő hasznos eltöltésére. Egy riportműsorban hangzott el, hogy 
nyugatról haza kell hívni a több százezer szakképzett munkaerőt. Véleménye szerint jelentős ellentmondás, hogy 
sok munkavállaló részére, az alulképzettség miatt, nem lehet szaktudást igénylő munkát biztosítani, ezzel 
ellentétben, a főleg nyugati technológiával működő üzemek igényelnék a szakképzett munkaerőt, ami nem áll 
rendelkezésre.  
 
Tóth József polgármester összegzésként hangsúlyozza, hogy az ismertetett problémák alapvető társadalmi 
problémák, amelyek kezelése országos szinten is nehézségekbe ütközik. Elsődlegesen a szülő felelős a gyermeke 
fejlődéséért, de a társadalomra és az önkormányzatra is jelentős felelősség hárul. A téma lezárásaként a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
tapasztalatairól készült beszámolót egyhangúlag elfogadja, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  
 
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
készült beszámolót egyhangúlag elfogadja, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a 
következő határozatot hozza:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
244/2015. (VII.23.) határozata 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-a értelmében megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámolót és azt elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
   
III. NAPIREND A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb 

vezetői álláshely betöltésére érkezett pályázat véleményezése 
 Előadó: Tóth József polgármester, Orosz Miklósné polgármester 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és 
Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával összefüggő napirend tárgyalásához nem kéri zárt ülés elrendelését.  
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi 
Ház és Könyvtár magasabb vezetői állás betöltésére pályázatot írt ki a Halmaj, Kiskinizs Községek 
Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása, tekintettel arra, hogy az intézmény vezetését jelenleg ellátó 
Zsirosné Becse Gizella megbízása 2015. július 31-én lejár. A pályázat a közszolgálati állásportálon megjelent. 
Az állás betöltésére, a megadott határidőben Zsirosné Becse Gizella nyújtott be pályázatot. A pályázatot 
megküldték véleményezésre a jogszabályban előírt szerveknek, (óvoda nevelőtestülete, szülői munkaközösség, 
tagintézmények, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat) azt minden megkeresett szerv támogatta.  
 
A Nemzeti Pedagóguskar Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete is véleményezte a pályázatot,  
melynek összegzését ismerteti: „A vezetői pályázatból kiderül, hogy a pályázat készítője vezetői tapasztalatai 
alapján, tisztában van a pályázat tárgyát képező feladat súlyával, felelősségével, belső pályázóként az eddig elért 
eredményekre építve tervezi vezetői feladatait. Tájékozott az intézményre vonatkozó jogszabályi környezetben, a 
helyi viszonyokat illetően, minden területen. A benyújtott pályázat alapján a Nemzeti Pedagóguskar Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete támogatja Zsirosné Becse Gizellát az intézményvezetői posztra.  
 
A fenntartó önkormányzatoknak is véleményezni kell a pályázatot, amit a Halmaj, Kiskinizs Községek 
Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása bírál el. Javasolja, hogy a képviselő-testületek támogassák a 
pályázatot.  
 
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 
245/2015. (VII.23.) határozata 

a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely 
betöltésére érkezett pályázat véleményezéséről 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor 
Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére érkezett pályázatot, és a következő 
határozatot hozza:  
 
Zsirosné Becse Gizella pályázó széleskörű helyi kapcsolati tőkével, megfelelő képzettséggel, nagy 
szakmai tapasztalattal rendelkezik a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 
komplex intézmény vezetésében. Pályázata átgondolt, részletes, szakmailag megalapozott, előtérbe 
helyezi az intézmény folyamatos fejlődését. Birtokában van a működést, a gazdálkodást meghatározó jogi 
ismereteknek.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zsirosné Becse Gizella a Halmaji Kastély Óvoda, 
Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázatát 
támogatja, egyetért a pályázó megbízásával. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
IV. NAPIREND   Egyéb indítványok, bejelentések 
 
VASONCA PATAK NONPROFIT KFT-T ÉRINTŐ KÉRDÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÁS 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, KÖZTERÜLETFELÜGYELET 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Vasonca Patak Nonprofit Kft. a 
hulladékgazdálkodási engedélyt megkapta. Jelenleg van folyamatban a telepengedélyezési eljárás melynek 
lefolytatására, összeférhetetlenség miatt, az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét jelölte ki a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.  
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A telepengedély megléte esetén köthető szerződés a hulladékszállításra a tagönkormányzatokkal. A meglévő 
hulladékszállító járművel, a társulásban érintett 10 település mellett, további három településen keletkezett 
kommunális hulladékot is el tudnák szállítani. Az érintett három településnek közbeszerzési eljárás keretében, 
pályázatot kell kiírni a hulladékszállítási közszolgáltatásra, vagy tagként beléphetnek a Vasonca Patak Nonprofit 
Kft-be. Ez utóbbi lépés azonban vagyonjogi szempontból kérdéses.  
 
A szemétszállítási díj beszedése továbbra is problémát jelent, amelyre egységes, minden érintett önkormányzat 
számára megnyugtató megoldást kell találni. Megoldás lehet a kommunális adó 2016. január 1-től történő 
bevezetése. Kéri, hogy a képviselők tájékoztassák a polgárokat a kommunális adó bevezetésének lehetőségéről, 
valamint kérjék ki a lakosság véleményét, végezzenek közvélemény-kutatást.  
 
A Vasonca Patak Nonprofit Kft. tevékenységi körét kiegészítésre javasolja közbiztonsági feladatok, közterület-
felügyelet ellátása tevékenységi körrel, tekintettel arra, hogy a pályázati támogatással kiépített térfigyelő 
rendszer fenntartására, önállóan vagy társultan, közterület-felügyeletet kell létrehozni. A legoptimálisabb 
megoldás, ha a feladatot a Kft. végzi. A megfelelő képesítés megszerzése érdekében, javasolja beiskolázni Veres 
Dénes Ferencet és Slyizs Pétert. Az előzetes tervek szerint, Halmajon kerülne elhelyezésre az ipari szerver, 
amelyen az összes település adatai tárolásra kerülnek.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
 
KLÍMAVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ CSATLAKOZÁS 
 
Tóth József polgármester ismerteti Magyarország Köztársasági Elnökének világméretű klímavédelmi 
kezdeményezésére vonatkozó megkeresését. Az Élő Bolygónk aláírásgyűjtő honlap elindításával 
(www.elobolygonk.hu) Magyarország elsőként csatlakozott a nemzetközi összefogáshoz. Fontos a nemzeti 
összefogás az emberi tevékenység okozta globális éghajlatváltozás ellen. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az 
említett honlapon történő regisztrációval támogassa a kezdeményezést, valamint népszerűsítse az aláírásgyűjtő 
akciót.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. 
 
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 

5.)  Halmaj Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása 
  Előadó: Tóth József polgármester  
 
6.)   Falubusz beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
 
7.)   Egyéb indítványok, bejelentések 
  - Iskolakezdési támogatás biztosítása 
  - XII. Halmaji Napok programjának egyeztetése 
 
8.)  Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: 
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NAPIREND 
5.)  Halmaj Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása 
  Előadó: Tóth József polgármester  
 
6.)   Falubusz beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
 
7.)   Egyéb indítványok, bejelentések 
  - Iskolakezdési támogatás biztosítása 
  - XII. Halmaji Napok programjának egyeztetése 
 
8.)  Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása 
 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
V. NAPIREND  Halmaj Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása  
   Előadó: Tóth József polgármester  
   (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy Halmaj Község Önkormányzata a Képviselő-testület 2021. december 
31-ig terjedő gazdasági programjának tervezetét a 2015. április 29. napján tartott ülésén tárgyalta. Kérte a 
képviselőket, hogy a programra vonatkozó javaslatokat szóban vagy írásban juttassák el az Önkormányzati 
Hivatalba. Az ülésig módosító javaslat nem érkezett.  
 
Zsiga Istvánné képviselő arról érdeklődik, hogy azok az önkormányzati alkalmazottak, akiket a törvény erejénél 
fogva nem illet meg a béren kívüli juttatás, mikor kaphatják meg a második negyedévi étkezési utalványt?   
 
Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy az érintett dolgozók részére az első negyedévi étkezési 
utalvány megrendelésre és kiosztásra került. A második negyedévi utalványok megrendelésére felelősséggel a 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény elbírálását, a 
térfigyelő kamerarendszer díjának, valamint a falunap számláinak kiegyenlítését követően kerülhet sor. Addig 
türelmet kér a közalkalmazottaktól.  
 
Visszatérve a napirend tárgyalásához elmondja, hogy formai észrevételeken kívül, az előző ülésen elhangzott, 
hogy a hosszú távú gazdasági célok között kerüljön megfogalmazásra a környezetvédelem fontossága és az 
öntözéses gazdálkodás megvalósítása. 
 
Palásti László képviselő elmondja: a gazdasági program előző tárgyalása alkalmával javaslatként hangzott el, 
hogy célként kell kitűzni a szennyvíziszap önkormányzati tulajdonú földterületeken történő elhelyezését.   
 
Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy egyeztetett a kérdésről a BORSODVÍZ Zrt-vel. A 
szennyvíziszap elhelyezésére kötött korábbi szerződések a közeljövőben lejárnak, ezt követően a cég az 
önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági hasznosítású földterületekre helyezi majd el a szennyvíziszapot, amely 
hasznos tápanyag, szinte azonos a szerves trágya minőségével.   
 
Tóth József polgármester - tekintettel arra, hogy más javaslat, észrevétel, hozzászólás a napirenddel 
kapcsolatban nem hangzott el - javasolja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat 2021-ig terjedő gazdasági 
programját a Képviselő-testület fogadja el. A program módosítására, kiegészítésére az önkormányzati ciklus 
ideje alatt, bármikor lehetőség van.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, Halmaj 
Községi Önkormányzat 2021-ig terjedő gazdasági programját egyhangúlag elfogadja, és 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:  
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Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
246/2015. (VII.23.) határozata 

Halmaj Községi Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó gazdasági programot és azt az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 
 
Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának 
javítása érdekében elősegítse a gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását. 
 
A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés készítése során pályázati forrásból 
és önerőből kell biztosítani.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
VI. NAPIREND  Falubusz beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az előző ülésen is elhangzott, hogy az önkormányzat eredményesen 
pályázott Wolksvagen transporter T6-os combi típusú falubusz beszerzésére. A megítélt támogatás összege 10 
millió Ft., mely a nettó beszerzési költség 100 %-a. Tekintettel arra, hogy a nettó beszerzési költség meghaladja 
a 8 millió Ft-ot, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges. Ennek keretében 
három társaságtól (szolnoki székhelyű, Juvenal Kft., Miskolc Autóház Kft., Automobil-Eger-97 Kft.) kértek 
ajánlatot.   
A megkeresett cégek közül ajánlatot kizárólag a Miskolc Autóház Kft. tett. A vonatkozó szabályok értelmében, 
az ajánlat abban az esetben is eredményesnek tekinthető, ha az ajánlati felhívásban nem volt rögzítve, hogy egy 
ajánlat esetén az eljárás érvénytelen.  A bíráló bizottság a beérkezett pályázatot értékelte. Az ajánlat szerint a 
gépjármű beszerzési értéke - regisztrációs adóval - összesen 9.995 eFt. Az ÁFA 2.662 eFt., amit az 
önkormányzatnak kell finanszíroznia. A gépjármű tartozéka 4 téli gumi, hólánc, valamint 5 éves időtartamra 
kötött casco biztosítás. Korábban már volt arról szó, hogy a meglévő gépjármű értékesítéséből származó 
bevételből finanszírozzák az ÁFA-t.  
 
Javasolja, hogy Halmaj Község Önkormányzata vegyen igénybe kamatmentes hitelt a Porsche Lízing Szolgáltató 
Kft-nél 3 hónap időtartamra, amelyet mindösszesen 30 eFt. közjegyzői díj terhel.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag egyetért, és 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2015. (VII.23.) határozata  
falubusz beszerzésére beérkezett ajánlat elbírálásáról 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mikrobusz gépjármű beszerzésére 
beérkezett ajánlatot és a következő határozatot hozza: 
 
„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) bekezdés a.) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos 
eljárásban, három céget kért fel ajánlattételre. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló határidőben ajánlatot kizárólag a Miskolc 
Autóház Kft-t nyújtott be. Az ajánlati felhívásban nem volt rögzítve, hogy egy ajánlat esetén az eljárás 
érvénytelen, ezért eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzést. A Képviselő-testület nyertesként a Miskolc 
Autóház Kft-t hirdeti ki, 9.995 eFt.+ÁFA összeggel.  
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Halmaj Községi Önkormányzat a gépjármű vételárának finanszírozására a Porsche Lízing és Szolgáltató 
Kft.-nél 3 hónap lejárati időtartamra kamatmentes hitelt vesz igénybe. A kölcsönszerződéssel összefüggő 
30 eFt. közjegyzői díjat a 2015. évi költségvetésből biztosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi, valamint a hitelszerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: azonnal     
Felelős: polgármester  
 
 

VII. NAPIREND  Egyéb indítványok, bejelentések 
 
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a tavalyi keretösszegnek megfelelő összeg van betervezve a 2015. évi 
költségvetésbe, a 2015/2016-os tanévvel összefüggő kiadások enyhítése céljából azt javasolja, hogy 
iskolakezdési támogatást abban az esetben biztosítson a Képviselő-testület a tanulók részére, ha a családban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 92 eFt-ot.   
Javasolja, hogy azok az általános iskolai tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra nem jogosultak 5 eFt. 
iskolakezdési támogatásban részesüljenek. Az alanyi jogon tankönyvtámogatásban részesülő középiskolai 
tanulók 8 eFt., a tankönyvtámogatásra nem jogosultak 15 eFt. támogatásban részesüljenek. A főiskolán, 
egyetemen tanulmányokat folytatók részére 20 eFt. összegű támogatás biztosítását javasolja.  
 
A 2015/2016-ös tanévtől, felmenő rendszerben, az első, második és harmadik évfolyamos tanulók ingyenesen 
kapják a tankönyvet.  
 
Az általános iskolai tanulók részére – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – ingyenesen javasolja biztosítani a 
füzetcsomagot.  
 
Halmaj község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet 
módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:  
 

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  
17/1997. (XI. 28.) rendelet módosításáról 

 
 
Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 17/1997.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 
 

 
l. § 

A rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 

2. § (5) Az iskolakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.  
 

2. § 
A rendelet III. fejezete a következő 9/A §-al egészül ki:  
 

9/A §:  A Képviselő-testület a 2015/2016. tanév kezdetére azon általános iskolás, közép- és felsőfokú intézményben 
tanulók részére, akiknek állandó lakcímük Halmaj községben van, és ahol a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a 92.000.-Ft-ot, iskolakezdési támogatást biztosít segélykerete terhére, a 
következőkben foglalt feltételek szerint: 

 
1.) A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói – kivéve az alanyi jogon tankönyvtámogatásban 

részesülőket – 5.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek.   
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2.) A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói részére, természetbeni juttatás címén, ingyenesen biztosítja 
a füzetcsomagot.  

 
3.) Azok a középfokú intézményben tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra jogosultak, keresettel, 

jövedelemmel, nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt 
8.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek.  

 
4.) Azok a középfokú intézményben tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra nem jogosultak, keresettel, 

jövedelemmel, nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt 
15.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek.  

 
5.) Azon felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, akik keresettel, jövedelemmel nem rendelkeznek, függetlenül 

attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt 20.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban 
részesülnek.  

 
6.) A középfokú oktatási intézményben tanulók, valamint a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói legkésőbb  
 2015. szeptember 30-ig iskolalátogatási igazolást kötelesek benyújtani. 
 
7.) Abban az esetben, ha valamely tanuló/hallgató tanulmányait nem kezdi meg, illetve október 1-ig abbahagyja, 

úgy a szülő a felvett iskolakezdési támogatást köteles legkésőbb 2015. október 15. napjáig a halmaji 
Önkormányzat számlájára visszafizetni. 

 
8.) A kérelmeket a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani legkésőbb 2015. augusztus 26-án 

16 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kifizetés 2015. augusztus 27-én 8 órától 12 óráig a 
házipénztárból történik a jogosultak részére.  

 
9.) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett 

gyermek.  
3.§ 

 
Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba, és 2015. december 31. napján hatályát veszti. 

 
 
XII. HALMAJI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT PROGRAMJAINAK MEGTÁRGYALÁSA 

 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az előző ülésen már döntés született a XII. Halmaji Napok augusztus 
21-22 közötti időpontban történő megrendezéséről. Az ülésen megvitatták a rendezvénysorozat előzetes 
programjait, amit javasol véglegesíteni a következők szerint:  
 
Augusztus 20. (csütörtök)  
11.30  Szent István napi ünnepi búcsúi szentmise a Római Katolikus Templomban 
 
Augusztus 21. (péntek) 
08.00  Zenés ébresztő fúvószenekarral a település utcáin 
11.00   A Főtéren ünnepélyes megnyitó 
13.00 Ebéd (babgulyás) 
15.00 Fagyibohócok 2 órás programja gólyalábassal és óriásbábbal, illetve arcfestéssel 
16.30 Habparty 
17.00 Néptáncműsor 
18.00  Péter-Szabó Szilvia énekes szólókoncertje 
20.00  Dankó Szilvia a Nóta Tv. sztárjának fellépése  
22.00 Benkő László Omega koncertje a Megapolis zenekarral  
23.30  Tűzijáték 
 
Augusztus 22. (szombat) 
6.00  „1úton” gyalogos zarándoklat a Mária úton a monoki Római Katolikus Templomhoz, ahol  

11.00 órakor közös ünnepi Szentmise 
Visszautazás autóbuszokkal 13.00 órakor Halmajra  

19.00  Tóth Vera énekes 90 perces akusztikus koncertje 4 tagú zenekari kísérettel a  
Református Templomban 

21.00  Bál a Tornateremben 1.000.-Ft-os belépődíjjal, zenél: Madarász László   
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. 
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 KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsos tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szükséges a költségvetési 
előirányzatok módosítása, tekintettel arra, hogy nem lehet kötelezettséget vállalni, arra a kormányzati funkcióra, 
amelyre eredeti előirányzat nem került tervezésre vagy az elfogadott előirányzat összege kevésnek bizonyul. 
előirányzat. Az állami támogatás kötelező számainak mértékéig szükséges módosítani az elfogadott 
előirányzatot.  
Normatív támogatáson felül támogatást kap az Önkormányzat az óvodáztatáshoz, nyári gyermekétkeztetéshez, a 
havonta igényelt lakásfenntartási támogatáshoz, illetve a már kifutott, de még januárban kifizetett foglalkoztatást 
helyettesítő támogatáshoz. A felsorolt támogatások konkrét feladatokhoz érkeztek, így mind a kiadási, mind a 
bevételi oldalon az előirányzatot szükséges a tényleges teljesítéshez igazítani. 
A Képviselő-testület döntött a Kiskinizs Községi Önkormányzatnak, valamint a Nemzetiségi önkormányzatnak 
nyújtott kölcsönökről, ezért a költségvetés kiadási és bevételi oldalát is 2.050 ezer Ft.-tal meg kell emelni. 
Szintén testület döntött a rászorulók részére tűzifa önköltségen történő értékesítésről, melynek következménye, 
hogy a bevételi és kiadási oldalt is 4.700 eFt-tal kell megemelni. 
A könyvelésben el kellett számolni a 2014. évi pénzmaradványt, amely a beszámoló végleges elfogadása után 
5.114 eFt.-tal több lett az elfogadott költségvetéshez képest. Ez a 2014. évben folyósított 2015. évi állami 
támogatás előlege miatt következett be. Az eredeti előirányzat 21.001 eFt-tal növekedett összesen. 
Belső átcsoportosítás szükséges a közfoglalkoztatási költséghelyen belül. 20 millió Ft-ot szükséges a „fejlesztési 
bevételek és kiadások” tételről a működési bevételek és kiadások tételre átvezetni. 
A programba fejlesztési kiadások kerültek betervezésre, de ténylegesen saját kivitelezésben anyagköltségként 
kerültek megvásárlásra az anyagok, majd befejezést követően történt meg az aktiválás. Az elmondottak alapján 
kéri az előirányzat módosításának elfogadását. 
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az új szabályok szerint a költségvetés I. félévi helyzetének 
alakulásáról nem kötelező beszámolni a Képviselő-testületnek, azonban a szeptemberi ülésen a költségvetés 
féléves állásáról írásos előterjesztést kíván beterjeszteni a Képviselő-testület részére.  
 
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 
11/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 
 

A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése 
a következők szerint módosul: 
 
2. §. (1)   Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete és intézményei 2015. évi költségvetését az alábbi     

főösszegekkel fogadja el: 
költségvetési bevétel     463.431 eFt.  
 költségvetési kiadás    463.431 eFt.  
 költségvetési hiány     -40.376 eFt.  
  

              Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 
a.)  Személyi jellegű kiadások   182.277 eFt.  
b.)  Munkaadókat terhelő járulékok  

és szociális hozzájárulási adó    30.546 eFt.  
c.) Dologi és folyó jellegű kiadások     66.779 eFt.  
d.) Működési célú pe. átadás    100.859 eFt.  
e.) Társadalom és szoc. pol. juttatások     17.867 eFt.  
f.) Működési tartalék          8.303 eFt  
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g.) Beruházások       24.596 eFt.  
h.) Felújítások        27.466 eFt.  
i.) Finanszírozási kiadások                    4.738 eFt.  
 

2.§ 

    A R. 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
            A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép. 
     A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép. 
       A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
  A R. 9. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  
        

3. § 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK TÁMOGATÁSI KÉRELME  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy civil szervezetek, egyesületek támogatására a 2015. évi 
költségvetésben 700 eFt. van betervezve. Támogatási kérelem az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületétől, 
valamint - labdarúgó csapat szervezésére - a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett. Az Őszi Napsugár 
Szépkorúak Egyesülete, az elmúlt évben 300 eFt. támogatásban, Az Öregfiúk Közhasznú Egyesülete 150 eFt., a 
településen működő történelmi egyházak összesen 150 eFt. támogatásban részesültek.  
 
Javasolja, hogy az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére biztosítson a Képviselő-testület ebben az 
évben is 300 eFt. összegű támogatást, tekintettel arra, hogy a civil szervezet példaértékű munkát végez, tagjai 
rendkívül aktívak, lelkesek, az Önkormányzat kéréseinek minden alkalommal maradéktalanul eleget tesznek.  
 
Palásti László képviselő megjegyzi, hogy problémát jelent a Hajós Alfréd DSE működése, jelenleg nincs aki az 
Egyesület vezetését vállalná. Pedagógusként vezeti a természetjáró szakosztályt, amit a továbbiakban is ellát. 
Bízik abban, hogy az intézmény jelenlegi testnevelő tanára vállalja az Egyesület vezetését. Véleménye szerint, a 
fiatalok szabadidejének hasznos és egészséges eltöltése érdekében nagy szükség van az Egyesület 
tevékenységére. Emellett kéri, hogy az Önkormányzat is támogassa az Egyesület fennmaradását.  
 
Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy nagy szükség van a diák sportegyesület működésére. Az 
Egyesület részt vehet a Bozsik programban, valamint különféle pályázatokon is indulhat.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:  

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2015. (VII.23.) határozata  
az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének támogatásáról 

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete 
részére vissza nem térítendő támogatás biztosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére 300.000.-Ft. vissza nem térítendő 
támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a 
támogatás átvételéről számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. 
 
A támogatás az egyesület működésével kapcsolatos kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület felkéri a 
jegyzőt, hogy a támogatás 50 %-ának átutalásáról 2015. július 31-ig gondoskodjon.  
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás a térségben (Forrón, Ináncson, Kázsmárkon, Halmajon) négy hulladékgyűjtő szigetet 
tervez kialakítani. Fontos a legmegfelelőbb helyszín megválasztása az elhelyezéshez, ez véleménye szerint lehet 
a piactér, valamint a Közösségi Ház és az ABC között lévő terület. 
 
Szalipszki József képviselő javasolja, hogy a hulladékgyűjtő szigetet a korábbi tejgyűjtő helyén alakítsák ki, 
mert az jól megközelíthető, forgalmas helyen található.   
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért.  
 
 
KÖZLEKEDÉSI TÜKÖR ÁTHELYEZÉSE 
 
Varga Vince az Öregfiúk Egyesületének elnöke kéri, hogy a Közösségi Ház előtt elhelyezett közlekedési tükröt 
helyezzék át a Szent István tér, Rákóczi út kereszteződéséhez. A Dózsa György út utolsó lakóházának elbontása 
következtében a tükörre már nincs szükség, az útkereszteződés jól belátható, ellentétben az említett Szent István 
tér, Rákóczi út kereszteződéséhez, ahol jelentős a forgalom, a nem megfelelő belátás miatt, fokozott a 
balesetveszély.  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy a közelmúltban forgalomtechnikai bejárásra került sor, ahol felmerült, 
a közlekedési tükör megfordításának lehetősége azért, hogy a Közösségi Házból, valamint az Ady Endre köz 
irányából érkezők számára váljon jobban beláthatóvá a kereszteződés. Egyetért azzal, hogy kerüljön át a tükör a 
Szent István tér, Rákóczi út kereszteződéséhez.  
 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
 
 
SEBESSÉGKORLÁTOZÓ ÚTELEMEK KIHELYEZÉSE 
 
Szalipszki József képviselő érdeklődik, hogy a sebességkorlátozó útelemek kihelyezésére mikor kerülhet sor?  
 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az útelemek a hozzájuk kapcsolódó kiegészítőkkel (útjelző táblák, 
oszlopok) 380 eFt.+ÁFA összegbe kerülnek. A 6 cm. magasságú elemek beszerzését támogatja. Javasolja az 
útelemek Rákóczi útra történő beépítését, majd a tapasztalatok ismeretében a további elemek kihelyezését.  
 
TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL 
 
Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet:  

 Mária út konferencia megtartására Sajópálfalán, 2015. július 30-án kerül sor, felkérik majd Varga Béla 
atyát, hogy a konferencián képviselje a települést.  
 

 Lehetőség van 30 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek ingyenes 
üdültetésére Pálházán, a Hanyi Istók Turistaházban. Jelenleg van folyamatban az üdültetés szervezése.  
 

 A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat elbírálását követően, Halmaj község részére 
413.252.Ft. támogatást állapítottak meg, (2,5 millió Ft. támogatási igénnyel szemben) mely összeget a 
költségvetésbe betervezett szociális kiadásokon túl, a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig 
fel kell használni. A támogatás nem használható fel élő állat juttatásra, táboroztatásra, utazási 
kedvezmény nyújtására. Lakásfenntartási támogatás finanszírozására nyújtották be a pályázatot, ezért az 
arra fordítható. Szeptember 15-ig lehet újabb igényt benyújtani.  
 

 A térségben lévő önkormányzatok összefogásával, kezdeményezték a Belügyminisztériumban, valamint 
az érintett hatóságoknál Halmaj község határában a M30-as gyorsforgalmi útról történő lehajtó építését. 
Jelenleg a tervezés van folyamatban. A települések megközelítése és fejlődése érdekében, minden 
érintett önkormányzat fontosnak tartja a lehajtó megépítését.    

 
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.  
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Budai László CNÖ elnök javasolja a Vörösmarty úton lévő közkifolyó leszerelését, tekintettel arra, hogy a kút 
közelében élők azt nem megfelelően használják, ezért az út mentén, mindig nagy sár van.  
 
Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy kizárólag ott szerelhető le a közkút, ahol meghatározott 
távolságon belül, minden lakóingatlan rá van csatlakoztatva a vezetékes vízhálózatra. Amennyiben van olyan 
ingatlan, ahová nincs bekötve a vezetékes ivóvíz, az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekében, nem szerelhető 
le a kút. A közelmúltban testületi döntés született a leszerelhető közkifolyókról. A BORSODVÍZ Zrt. 
tájékoztatása szerint, a cég kedvezményes áron hirdette meg a vezetékes vízhálózatra történő rácsatlakozást, 
mely az anyagköltséget, valamint a tervezési díjat is magában foglalja. Az érintett ingatlantulajdonosokat 
tájékoztatni fogják a lehetőségről.  
 
A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester települési támogatás 
megállapítása tárgyában benyújtott kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el.   
 

 
K. m. f. 

 
 

Tóth József      Tóth Ferencné  
polgármester           jegyző  


