
 
Ügyszám: 11/77-4/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 17-én 16.00. 
  órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba 
 
Jelen vannak:  Tóbel János polgármester  
    Csipszer András alpolgármester 
    Dr. Katona Éva Rozália 
    Kovácsné Véber Eszter 
    Vajai Gábor 
    Vajai Sándor 
    Vajainé Szijártó Margit 
     
    Összesen: 7 képviselő-testületi tag 
 
Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
Dr. Jáger László címzetes főjegyző 
Farkasné Barka Andrea jegyzőkönyvvezető 
 
Tóbel János 
 
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A rendkívüli ülés összehívásának indoka a pályázat benyújtásának határideje. 
 
Napirend megállapítása 
 
Tóbel János 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
 
    1/2013.(I.17.) Kt. határozat 

 
Halimba község Önkormányzata Képviselő-testülete 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

     1. Pályázatok menedzselési feladatainak ellátása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 
2. TÁMOP-3.2.3B-12/1 „Együtt a közművelődésért 
Halimbán” című pályázat benyújtása 
Előadó: Tóbel János polgármester 
 



 
 
Napirend 
 
1. Pályázatok menedzselési feladatainak ellátása 
    Előadó: Tóbel János polgármester 
   (írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János 
 
Ismerteti az előterjesztést. Kéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Csipszer András 
 
Melyek azok a pályázatok, amelyek még nincsenek lezárva. Az „EJHA” Egyesület futó 
pályázatainak lezárásához kérhet-e segítséget. 
 
Tóbel János 
 
Az önkormányzat részéről 2 db MVH-s pályázat van folyamatban. A faluközpont pályázat végső 
kifizetési kérelme benyújtásra került, várjuk a választ. Az IKSZT eszközfejlesztésére irányuló 
„Közösségi terek fejlesztése” című pályázat megvalósítása folyamatban van. Ezeket nem az ajkai 
hivatal munkatársai fogják lezárni, hanem a helyben dolgozó pénzügyes kolléga fogja elkészíteni, 
így tud segíteni az egyesületi pályázat lezárásában is. 
 
Több hozzászólás nem volt. 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
 
 
     2/2013. (I.17.) Kt. határozat 

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalt, 
hogy az általa benyújtott, folyamatban lévő és a jövőben 
benyújtandó pályázatok esetében a projektmenedzsmenti 
feladatokat ellássa, mindazon pályázatok kivételével, 
ahol a képviselő-testület határozatában – a feladatellátás 
címzettjeként – más személyt vagy szervezetet jelöl (t) 
meg. 

  
     Felelős:  polgármester 
     Határidő: azonnal 
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2.  TÁMOP-3.2.3B-12/1 „Együtt a közművelődésért Halimbán” című pályázat benyújtása 
     Előadó: Tóbel János polgármester 
     (írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Tóbel János 
 
Ismerteti az előterjesztést. Szóbeli kiegészítést tesz a pályázat részletes tartalmával kapcsolatban. A 
pályázat elnyerése esetén a pályázat fedezetet nyújt az évek óta hagyományosan megrendezendő 
programok lebonyolítására. A művelődésszervező havi béréből 75.000.-Ft. + járulékai 
elszámolhatók a pályázatból. A projektmenedzsmenti feladatokat az előző napirend szerint az Ajkai 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A támogatásból 590.000.-Ft. forrást tudunk biztosítani. 
Ezenkívül hagyományőrző programokra, kertbarát szakkörre, elme torna szakkörre, a gyerekek 
nyári táborozására igénylünk támogatást. 
 
 Kéri a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van tegye meg. 
 
Vajainé Szijártó Margit 
 
A kertbarát szakkörben kik lesznek az előadók. 
 
Tóbel János 
 
Helyi tapasztalattal rendelkező embereket szeretnénk bevonni, így erősíteni kívánjuk az 
együttműködést a generációk között. 
 
Több hozzászólás nem érkezett. 
 
Tóbel János 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
 
     3/2013.(I.17.) Kt. határozat 

 
1. Halimba Község Önkormányzata pályázatot kíván 
benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetésre került TÁMOP-3.2.3B-12/1 
kódszámú „Építő közösségek” - B) A korszerű 
többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési 
fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, 
együttműködésének, új tanulási formák kialakulásának 
elősegítése c. könnyített elbírálású pályázati felhívásra 
„Együtt a közművelődésért Halimbán” címmel. A 
pályázat keretében az önkormányzat maximum 5 millió 
Ft. támogatást igényel. 
 
       3 
 
 



2. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye és utasítja, hogy a költségeket a 2013. és 2014. 
évi költségvetésbe tervezze bele. 

  
    Felelős:  polgármester 
    Határidő: 2013. február 18. 
 
Tóbel János 
 
Megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 16.45 órakor bezárja. 
 
 
 
      K.m.f. 
 
 
 
   Tóbel János        dr. Jáger László 
  polgármester                 címzetes főjegyző 
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