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Halimba Község Önkormányzati  Képviselı-testülete 
Szám: 1-28 / 2012. 

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 11-én tartott  
közmeghallgatásról. 
Az ülés helye:   Mővelıdési Ház, Halimba. 
Jelen vannak:  
                         a./  Képviselı-testületi tagok: 

           Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, Vajai Gábor, Vajai  
           Sándor, Vajainé Szijártó Margit képviselık 

                         b./  Tanácskozási joggal résztvevık:  
             Loránd György r.alezredes Rendırkapitányság Ajka  
             Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
             Traszler Béláné fımunkatárs, jegyzıkönyvvezetı.       
 
A lakosság részérıl jelen van:   33  fı. 
 
Tóbel János polgármester köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja. Megállapítja, 
hogy a 7 tagú Képviselı-testült 5 tagja jelen van, így a testület határozatképes. 
Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására: 
 

N A P I R E N D 
 

1.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérıl 
     Elıadó: Rendırkapitányság Ajka képviselıje 
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi tevékenységérıl, tájékoztató a 2013.évi  tervekrıl 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
3.) Beszámoló a község környezetvédelmi helyzetérıl 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
 
A jelenlévık a napirendre tett javaslatot elfogadták. 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A 
 
1.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetérıl 
     Elıadó: Lóránd György r.alezredes Rendırkapitányság Ajka 
    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Lóránd György r. alezredes szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 34 település tartozik az Ajkai 
Rendırkapitánysághoz, ebbıl kettı város. Halimba körzeti megbízottja Pósa Dénes.  2011. évhez 
képest idén több a lopás, aminek oka lehet az emberek nehezebb megélhetési körülménye is. A 
lopások esetén valószínő idegenek megjelenése a faluban, de helyi tippadók közremőködése sem 
kizárt. Három kiemelt bőncselekmény, rablás történt a faluban. Mindhárom elkövetıt elfogták, már 
elítélték ıket és büntetésüket töltik.  Többször igényként merült fel, hogy a körzeti megbízott a 
településen teljesítsen szolgálatot, ami eddig nem valósult meg. Sajnos a központi feladatok miatt 
elıre láthatóan még a következı évben sem fog folyamatosan jelen lenni, mert máshova is kell 
irányítani.  Pósa Dénes körzeti megbízott jelenleg szaktanfolyamon van és ezért nem tudott részt 
venni  a közmeghallgatáson. 
A településen önálló polgárırség mőködik, ami nagy segítség a rendırség számára, tevékenységük 
hatékonyságát nehéz megítélni, mert munkájuk nehezen mérhetı, fı a megelızési munka. A 
polgárırséget a rendırség meghosszabbított kezének is nevezik. 



2 

Elmondja, hogy több településen is, ahol átmenı forgalom van, igény merült fel arra, hogy 
sebességmérıt telepítsenek ki a gyorshajtók miatt. Az Ajkai Rendırkapitányságnak egy mérıje van 
amit, ki tud helyezni. Lehetıség szerint jönnek, az idıpontokat az ORFK honlapján meg lehet 
nézni. A mérés a közlekedési balesetek visszaszorítása miatt fontos. Örömmel mondja, hogy 
Európában Magyarország kitüntetést kapott a közlekedési balesetek visszaszorításában elért 
eredményeiért. Ha jelenlegi állapotot szinten tudják tartani, jó eredménynek számít. Fontos az 
elıírások betartása, például a biztonsági öv használata. Az ellenırzéskor a rendır nem mérlegelhet, 
a büntetési tételt ki kell szabnia. Többszöri bírság esetén emelni kell a bírság nagyságát. Az 
elhangzottakat tájékoztatásnak szánja. Az emelkedı bőncselekményszám ellenére Halimba 
közbiztonsága megfelelınek ítélhetı. A biztonság a lakosoktól is függ, pl. ajtó, autó zárása, pin-kód 
ne legyen a tárcában a bankkártya mellett. Csak ötletként mondja, hogy mivel ma már mindenki 
sokféle pin-kódot használ, tényleg nehéz megjegyezni, de ha ugyanarra megváltoztatjuk ıket, akkor 
csak egy van és azt meg lehet jegyezni egyszerőbben.   
Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Hozzászólások: 
Tóbel János polgármester köszöni a tájékoztatót, és elismerıen nyilatkozik Tímár Krisztián 
századosról a kapitányság alosztályvezetıjérıl, akivel rendszeres a kapcsolattartása. Ha valamilyen 
ügyben megkeresi, szinte azonnal intézkedik és az eredményrıl visszajelzést is ad. 
Nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy az Ajkai Rendırkapitányság járırei az utóbbi idıben 
rendszeresen bejönnek a hivatalba, tájékoztatást kérni arról, van-e valami gond. Amennyiben a 
község lakóinak valami gondja van, és a hivatalba bejelentik, továbbítani tudják. 
 
Lóránd György r. alezredes az elismerést megköszönte. 
 
Horváth Béla helyi lakos hozzászólásában szerette volna felhívni a figyelmet az úgynevezett 
trükkös hívásokra. Felhívják az embereket telefonon, de nem szólnak bele a telefonba, ezzel a 
módszerrel akarják kifigyelni, tartózkodik-e valaki a lakásban. 
 
Válasz: 
Lóránd György r. alezredes szerint ezeket a hívásokat kivédeni nem lehet, de ha az ilyen hívások 
után valamilyen bőncselekmény történik, akkor ezt el kell mondani a rendırségnek. Nekik van 
olyan jogosultságuk, hogy ilyen esetekben információt kérjenek a hívó fél kilétérıl. 
Elmondja még, hogy az ORFK a  települések veszélyezettségi fokának megfelelın  elrendelte a 
fokozott szolgálatot, ami azt jelenti hogy a településen ennek megfelelıen milyen gyakorisággal 
kell megjelenni a rendıröknek. Halimba nem veszélyeztetett besorolású, de igyekeznek legalább 
heti egy alkalommal jönni. A környéken Devecser számít fokozottan veszélyesnek.   
A rendıröknek szolgálatuk legalább 50%-át gyalog kell teljesíteniük, természetesen csak akkor, ha 
valamilyen más jellegő fontosabb szolgálatot nem kapnak.   Terveik szerint minden félévben 
szeretnének lakossági fórumot tartani, amire nagy szeretettel várják a lakosságot. 
 
Tóbel János polgármester köszöni a tájékoztatót, javasolja, hogy a Képviselı-testület fogadja el. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
 
(Loránd György a testület közmeghallgatásáról eltávozott) 
 
 
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi tevékenységérıl, tájékoztató a 2013.évi  tervekrıl 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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Tóbel János polgármester ismerteti a beszámolót.  Az írásos elıterjesztésben szereplıkön túl 
fontosnak tartja kiemelni, hogy 2013. szeptember 21-ig mindenkinek rá kell kötni a csatornára, 
ezután aki nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie. A talajterhelési díjat a csatorna üzembe 
helyezése után 90 nappal már be kellett volna vezetni, tehát már most is be lehetne vezetni, de csak 
jövı év októbertıl javasolta a testület.  Talajterhelési díjnál a szorzót a területérzékenységi szorzó 
határozza meg, Halimba fokozottan érzékeny kategóriába tartozik, ezért 3-as a szorzója, ami azt 
jelenti, hogy 3600 Ft/m3 a talajterhelési díj mértéke. Akik rákötöttek, azoknak nyilván nem kell 
fizetniük, akik nem kötöttek rá önbevallók lesznek és fizetniük kell. Ez nagyon magas díj, 
mindenkinek csak a rákötést tudja javasolni. 
Az óvodaegyesítéssel kapcsolatban még elmondja, hogy ezzel az egyesítéssel lehetıség nyílt 2,4 
millió Ft támogatás lehívására. 
A hivatal további mőködésével kapcsolatban elmondja még,hogy a lakosság az ügyeit továbbra is 
helyben intézheti, de lehet Ajkán is ügyet indítani, aki Ajkán dolgozik, annak lehet, hogy ez jó 
megoldás lesz.   
Az Önkormányzat a hitelek miatt nagyobb beruházást a közeljövıben nem tervez, a 
mőködıképességet kell megırizni. Sok függ a helyi bevételek alakulásától is. A helyi iparőzési adó 
csökken, egyrésze és a gépjármőadó egy része is állami bevétel lesz. Eddigi ismereteik szerint a 
jövı évi költségvetési koncepció fıösszege 93 millió Ft lesz, szemben az eddigi 230 millióval. 
Sajnos nıtt a tartósan munkanélküliek száma is. 
 
 
3.) Beszámoló a község környezetvédelmi helyzetérıl 
     Elıadó: Tóbel János polgármester 
   (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti a beszámolót. Szóbeli kiegészítésként elmondja még, hogy 
2009. évben az óvoda főtését átalakították, melynek érzékelhetı az eredménye, csökkent a 
főtésköltség, mintegy 700eFT-tal. Az iskola főtése is felújításra szorul, de az az új tulajdonos 
feladata lesz már.  Jó hír, hogy a következı évben, a lehullott falevelek elszállítására zsákokat lehet 
venni az Avar Ajka Kft-tıl, mellyel csökkenthetı a hulladék. Tervek szerint az Önkormányzat az 
igények ismeretében beszerzi a zsákokat és át lehet venni. 
Köszöni, hogy meghallgatták, kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Kérdés: 
Nagy Sándorné helyi lakos kérdezi, hogy kommunális hulladék elszállítására is lehet-e használni a 
zsákokat, és miért nem annyit fizetnek a szemét elszállításáért, amennyi szemetet elszállítanak. 
Neki 60 l-es kukája van, az sem telik meg, szerinte ne az Avar Ajka Kft. döntse azt el, hogy neki 
mennyi a szemete. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a zsákokba csak falevelet lehet tenni. A 
szemétszállításhoz három mérető kukát lehet használni, melynek mértékét a hulladékkezelési 
társulásban részt vevı 158 település fogadta el. 
 
Kérdés: 
Schall Kálmán helyi lakos kérdezi, hogy azt el lehetne-e elintézni, hogy amikor viszi az autó a 
szemetet, minden utcában vezessék, hogy honnan mennyi szemetet vitt el. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos ez még nem lehetséges. 
 
Hozzászólás: 
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Rajnainé Cser Zsuzsanna helyi lakos elmondja, hogy több lakossal együtt fel van háborodva az 
élelmiszer segélyek igazságtalan elosztása miatt. Van olyan család ahol az egy fıre esı jövedelem 
20.000Ft körül van és nem kapott, de van olyan nyugdíjas, akinek 100.000Ft a nyugdíja és kapott. 
Szerinte a közmeghallgatásra is azért nem jött el több ember, mert nagy a felháborodás. 
 
Válasz:  
Tóbel János polgármester elmondja, hogy valószínőleg itt is olcsóbb lett volna 6-8 évvel ezelıtt a 
csatorna hozzájárulás összege, de az árak sajnos felmentek. A gázvezeték a szolgáltató 
beruházásában készült, az ı tulajdonuk az egész hálózat. A lakosoknak csak a rácsatlakozási 
költséget kellett fizetni. 
Elmondja, hogy az élelmiszer-segélyeket nehéz igazságosan elosztani. A bevallott jövedelmek nem 
mindig valósak. Az osztással kapcsolatban a családgondozó, a szociális ügyintézı véleményét és 
javaslatát kérték, melyek alapján döntött a testület. Több embernek is lehetett volna adni, de ennyi 
volt a keret. Jövıre nem biztos, hogy az kap, aki idén kapott, megpróbálják felmérni a 
rászorultságot.  
Köszöni a kérdéseket, hozzászólásokat.  A jelenlévıknek békés karácsonyi ünnepeket, boldog 
újévet kíván. 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és bezárta a 
közmeghallgatást. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tóbel János                                                         Kisné Borbély Adrienn 
                  polgármester                                                                 körjegyzı 
 
 
 
 


