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Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. 
Tel./fax: 88/237-003. 503-420.  
Szám: 1- 27 / 2012.   

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott 
ülésérıl.                                    
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Halimba. 
Jelen vannak:  a./  Képviselı-testületi tagok: 

Tóbel János polgármester, Csipszer András alpolgármester, dr. Katona Éva Rozália, 
Vajai Gábor, Vajai Sándor, Vajainé Szijártó Margit  képviselık 

                        b./ Tanácskozási joggal résztvevık:  
  Kisné Borbély Adrienn körjegyzı 
                        Sárfi Józsefné pénzügyi fımunkatárs, jegyzıkönyvvezetı. 
Lakosság részérıl:  -  fı.    
 
Tóbel János polgármester üdvözli a testületi ülésen megjelenteket.  
Megállapítja, hogy a halimbai 7 tagú képviselı-testület 6 tagja jelen van, így a testület 
határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban írt 6. és 7. napirendi pontot ne 
tárgyalják, mivel nem érkezett.  Javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására.   
 

N A P I R E N D 
 

1./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
2./  Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
      Elıadó: Tóbel János  polgármester 
3./ Talajterhelési díjról szóló rendelet megvitatása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
4./ Háziorvosi alapellátási szerzıdés módosításának megvitatása 
      Elıadó:  Tóbel János  polgármester 
5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
      a.) Megállapodás az Általános Iskola állami fenntartásba, mőködésbe adásával kapcsolatos 
            feladatokról  
      b.) Víziközmő vagyon átadás-átvételérıl megállapodás  
      c.) Könyvtári feladatellátásról szóló megállapodás 
      d.) Munkaszerzıdéssel kapcsolatos döntés  
               
A Képviselı-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 

1./  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester   
      (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az I-III. negyedév teljesítés adatai alapján szükséges 
módosítani a költségvetésrıl szóló rendeletet, melynek tervezetét a képviselık megkapták az 
indokolással együtt. Kéri a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Javasolja, 
hogy fogadják el a tervezetet. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
11/2012.(XII.18.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi) 
 
2./  Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
      Elıadó: Tóbel János  polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy az Önkormányzat a 
szennyvízcsatorna pályázat benyújtásakor hozott egy olyan határozatot, melyben szándékukat 
fejezték ki, hogy a magánszemélyek kommunális adóját elengedik azon ingatlantulajdonosok 
tekintetében, akik rákötnek a csatornahálózatra. Eredetileg négy évre tervezték a mentesség 
nyújtását úgy, hogy aki az elsı évben köt rá, annak öt, aki a második évben köt rá, annak négy év 
mentességet adnak, és így tovább négy évig. Idıközben az új víziközmő törvény szerint a kiépült 
közcsatornára a tulajdonosnak egy éven belül rá kell kötnie, ezért a négy év mentesség adása a 
helyi rendeletben ellentétes lenne a törvénnyel. Javasolja, hogy a tervezet 3.§ (2) b) pontját 
hagyják el, és úgy fogadják el a rendelet módosítását. Tehát, aki 2013.december 31-ig ráköt a 
rendszerre, öt év mentességet ad az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adó fizetése 
alól. A kimutatás szerint eddig 149 ingatlant kötöttek rá az új rendszerre. Kéri, hogy akinek 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg azt. 
 
Hozzászólások: 
Vajai Gábor képviselı elmondja, hogy egyetért a javaslattal, hiszen az a cél, minél többen minél 
elıbb rákössenek. Sajnos sokan vannak, akik még nem kezdték el fizetni a részleteket sem. 
 
Vajai Sándor képviselı elmondja, hogy eredetileg próbálták négy évre elosztani a kedvezményt, 
de változott a törvény és ezért a b. pont értelmét vesztette. Így ı is egyetért azzal, hogy vegyék ki a 
b. pontot. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
12/2012.(XII.18.)önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
14/2007.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi) 
 
3./ Talajterhelési díjról szóló rendelet megvitatása 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester szóbeli kiegészítıjében elmondja, hogy jövı év október 1-tıl javasolja 
a talajterhelési díj bevezetését, ezzel ösztönözni kívánják az ingatlanok mielıbbi rákötését. A 
csatorna beruházást támogató pályázatban is vállalták, évekre lebontva tervezve a rákötések 
számát. Elmondja, hogy többen is érdeklıdtek arról, hogy aki egyedi szennyvíztisztító 
berendezéssel rendelkezik, az mentesül-e a talajterhelési díj alól. A környezetterhelési díjról szóló 
törvény szabályozza a fı elıírásokat, a területérzékenységi és veszélyeztetettségi szorzót is 
központi rendelet, a 27/2004.KvVM. rendelet szabályozza. Ez utóbbi szerint Halimba a 3-as 
területérzékenységi szorzó alá esik. A talajterhelési díj egy m3 fogyasztott víz után 1200 Ft a 
törvény szerint, ezt kell szorozni 3-mal, így 3600 Ft lenne egy m3-re, ami jelentıs összeg. 
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Hozzászólások: 
Vajai Sándor képviselı javasolja, hogy egyedi szennyvíztisztító berendezést ne engedélyezzenek 
október 1-tıl. 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy ezek a berendezések vízjogi engedély 
kötelesek, központi szabályozás van rá. Aki ilyen berendezést mőködtet, annak igazolni kell a 
szükséges engedélyek meglétét, be kell mutatni azokat, éppen a talajterhelési díj miatt is, de a 
szolgáltató felé is.  
 
Csipszer András alpolgármester elmondja, hogy ha a törvényben elıírt feltételeknek megfelel, 
akkor helyileg nem tilthatják meg. Szintén azt javasolja, hogy október 1-tıl lépjen hatályba a 
rendelet. 
 
Vajai Gábor képviselı szerint sokan lesznek, akik így sem kötnek rá a csatornára, ezek között 
lehet aki anyagi okok miatt, de lehet, aki egyéb miatt. 
 
Vajai Sándor képviselı szerint a falugyőlésen részletesen el kell mondani, hogy aki nem köt rá a 
csatornavezetékre, annak a talajterhelési díj megfizetése nagyon sok pénz jelent, évente akár 400 
ezer Ft is lehet az összege. 
 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a  
13/2012.(XII.18.)önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról. (A rendelet a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi) 
 
4./ Háziorvosi alapellátási szerzıdés módosításának megvitatása 
      Elıadó:  Tóbel János  polgármester 
(Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a háziorvosi feladat-ellátási szerzıdést felül kell 
vizsgálni, és ha szükséges, módosítani kell, hogy 2013. január 1-tıl megfeleljen a törvényi 
elıírásoknak. Elızetesen a háziorvossal egyeztették a tervezetet, kérték a véleményét. Javasolja, 
hogy fogadják el a feladat-ellátási szerzıdést. Kéri a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása 
van, tegye meg.  
 
Kérdés: 
dr. Katona Éva Rozália képviselı kérdezi, hogy pontosan mit értenek a szerzıdés 12. pontja 
alatt. Például, ha csıtörés van, azt kinek kell megjavíttatni, szeretné, ha ebben pontosan 
megállapodnának. 
 
Válasz: 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a napi mőködéssel összefüggı feladatok, a helyiségek 
karbantartása bérlıi feladat, de természetesen az épület egészét érintı felújítás, korszerősítés az 
önkormányzatot terheli. Véleménye szerint az eddigiekben megszokott módon lássák el a 
karbantartást. 
Hozzászólások: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy a szerzıdésben még pontosíthatják a 
meghatározásokat, ha szükséges. 
 
dr. Katona Éva Rozália képviselı megköszöni, hogy a szerzıdés 18. pontjába bevették, hogy, ha 
önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy a háziorvosi szolgálatot vállalkozás formájában nem 
tudja mőködtetni, akkor az önkormányzat közalkalmazottként alkalmazza. 
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Tóbel János polgármester elmondja, hogy biztosítani kell, hogy a faluban mindenképpen legyen 
háziorvos. 
 
A képviselık egyet értettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

127/2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint ellátásért felelıs, felülvizsgálta a 
területi ellátást biztosító háziorvosi alapellátásra vonatkozó megállapodást. 
Elfogadja a területi ellátást biztosító háziorvosi feladat-ellátási szerzıdést a Visco-Tex Kft. 
(8452 Halimba, Kossuth u. 20. képviselıje: Dr. Dávid Éva Rozália háziorvos) mint 
praxisjoggal rendelkezı mőködtetı vállalkozással - az elıterjesztés szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést írja alá, a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: 2012. december 31.   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

5./ Vegyes ügyek, bejelentések 
      Elıadó:  Tóbel János polgármester  
a.) Megállapodás az Általános Iskola állami fenntartásba, mőködésbe adásával kapcsolatos         
feladatokról                    (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy az általános iskolák 2013. január 1. napjával állami 
fenntartásba kerülnek. Az épület tulajdonjoga az önkormányzaté marad, de az állam lesz a 
mőködtetıje, az épületre vagyonkezelıi megállapodást fognak kötni. Felkereste Halimbán az Ajkai 
Tankerület igazgatója, akivel egyeztették a helyi adottságokat, kérdéseket. A megállapodást a 
tankerületen keresztül szükséges megkötni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A 
tagintézmény fenntartását az önkormányzat nem tudja átvállalni, errıl már korábban határoztak. 
Az épületek átadásáról megállapodást szükséges kötni az átvevıvel. A megállapodás tervezetét 
megküldte a tankerület képviselıje és kérte, hogy a testület sürgısséggel hozzon határozatot az 
átadásról. Kéri a körjegyzı tájékoztatását.  Kéri a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, 
tegye meg. 
 
Hozzászólások: 
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı elmondja, hogy az elmúlt héten több napon keresztül 
egyeztettek a tankerületi igazgatóval, Nyirád Községi hivatallal és az igazgató asszonnyal is a 
megállapodás tervezetrıl, mivel a közös fenntartású iskola székhelye Nyirádon van, és a 
településeknek hasonló tartalmú megállapodást szükséges kötniük. Az egyes településeken lévı 
iskoláktól függıen szükséges a megállapodások mellékleteit kitölteni. 15 darab melléklet van, 
melyekhez az adatokat az igazgató asszonnyal adták meg Nyirád felé. A kapott információ alapján 
a tagintézmény tekintetében két közalkalmazott, két takarítónı átadása szükséges az önkormányzat 
részérıl, mivel a többi dolgozó a székhelynél lett feltőntetve. Az intézmény tulajdonjoga marad az 
Önkormányzatnál, vagyonkezelésbe adás történik. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központról szóló 202/2012.(VII.27.)Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése c) pontjában az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevı szervként, ennek keretében az állami 
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 
1-jei hatállyal jelölte ki a Központot. Ehhez szükséges a Képviselı-testület hozzájárulása. Egyedi 
megállapodás kötése lehetséges és szükséges 2013. január 15-ig, amennyiben a településen van 
közösen -önkormányzat és iskola által - ellátandó feladat, tevékenység az iskolaépületben, például 
rendezvények egyéb községi célokra. Javasolja, hogy a Képviselı-testület hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a speciálisan halimbai állapotra vonatkozó ügyekre (könyvtár, iskolai 
melegítıkonyha, iskolai karbantartó) egyedi megállapodást kössön január 15-ig, a tankerületi 
igazgató errıl adott tájékoztatást a jegyzıknek tartott megbeszélésen. 
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Tóbel János polgármester elmondja, hogy a könyvtár ugyan az iskola épületében van, de ezért az 
önkormányzat nem szeretne bérleti díjat fizetni, mert ez egy osztott feladatra szóló helyiség, mivel 
tanítás is folyik benne. Az iskolai melegítıkonyha használatáért sem szeretne bérleti díjat fizetni. 
Ha ebben nem tudnak megegyezni, akkor megbeszéli az iskolai étkeztetést biztosító Somlai 
Szabolccsal, hogy a vendéglıben legyen a menzások étkeztetése. Javasolja továbbá, hogy 
hatalmazzák fel a gesztor Nyirád Község Önkormányzata polgármesterét, hogy az 
Intézményfenntartó Társulás által kötendı feladatátadásra vonatkozó megállapodást aláírhassa. 
 
Vajainé Szijártó Margit képviselı elmondja, hogy az önkormányzat is ingyen biztosítja a 
mővelıdési házat az iskolai rendezvényekhez, valamint a könyvtárat is ingyen használhatják az 
iskolai órákra. Érdemes lenne ezt figyelembe venni a megállapodásnál. 
 
A képviselık egyet értettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

128/2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Dr. Szalai Miklós Általános 
Iskola (8452 Halimba, Petıfi S.u.39.sz.  258.hrsz.) tulajdonosa,  
a.) a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-
átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló Megállapodást 
megismerte, azt elfogadja; 
b.)  felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátadás tárgyában készített Megállapodásban 
foglalt eljárásokat lebonyolítsa, a Megállapodást aláírja. 
Felelıs:  Tóbel János polgármester,   Határidı: 2013. január 15. és  folyamatos. 

 
A képviselık egyet értettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

129 /2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Halimba, Nyirád, Szıc 
Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája fenntartására létrehozott Halimba, Nyirád, 
Szıc Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja, felhatalmazza a gesztor Nyirád Község 
Önkormányzata polgármesterét, hogy a Társulás képviseletében eljárva, a Társulás és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között az iskola fenntartói, mőködtetıi feladatainak 
átvétele tárgyában a megállapodást aláírja. 
Felelıs:  Sarkadi-Nagy András polgármester Nyirád,    Határidı: 2012. december 11. 
 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy a Halimba, Nyirád, Szıc Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulást az elhangzottak értelmében meg kell szőntetni. Javasolja, járuljanak 
hozzá a megszőnéshez, a társulásnak vagyona nem keletkezett.  
A képviselık egyet értettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

130 /2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Halimba, Nyirád, Szıc Községek 
Önkormányzatai Képviselı-testületei által 2006. augusztus 21. napján a közoktatási 
intézmények közös fenntartására létrehozott „Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Nyirád, Halimba, Szıc”  Társulást  (székhelye: 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.) – figyelemmel 
a 2012.évi CLXXXVIII. Törvény 3.§(1) bekezdésében, valamint a társulási megállapodás 
7.pontjában foglaltakra - 2012. december 31. napjával megszőnteti. 
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A Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak mőködési ideje alatt vagyona nem keletkezett, 
a társulásban részt vevı önkormányzatok sem az alapításkor, sem pedig azt követıen vagyont 
a társulásba nem vittek be, a társulás dolgozókat nem foglalkoztatott, európai uniós 
társfinanszírozású projektekben nem vett részt, ezért a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. § (2) 
bekezdésében szabályozott megállapodás megkötésére nem kerül sor.  
A közös fenntartású intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak 
a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ állományába kerülnek  
Felelıs:  Sarkadi-Nagy András polgármester,  Tóbel János polgármester 
Határidı:  2012. december 31. 
 

(dr. Katona Éva Rozália képviselı eltávozott az ülésrıl.) 
 
b.) Víziközmő vagyon átadás-átvételérıl megállapodás  
   (Írásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
Tóbel János polgármester ismerteti az elıterjesztést a DRV Zrt levele alapján. Elıször a DRV 
Zrt-vel kötendı megállapodással kapcsolatban kéri a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása 
van, tegye meg. Javasolja, hogy fogadják el a megállapodást, mivel a víziközmő-vagyonról szóló 
törvény értelmében 2013. január 1-tıl a vagyon átszáll az ellátásért felelısökre. Jelen esetben a 
gépház és egy gprs modem. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

131/2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint vízközmő ellátásért felelıs 
megtárgyalta a DRV Zrt. (Siófok, Tanácsház u.7.) víziközmő szolgáltató megállapodás 
tervezetét a rendszer-független víziközmő elemek átadás-átvételérıl és elfogadja azt az 
elıterjesztés szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá és a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
Határidı: 2012. december 31.   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

Tóbel János polgármester elmondja, hogy az elıbb elhangzottakhoz kapcsolódóan a 
Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Zrt-vel egyetértési nyilatkozatot kell kötni, amit a képviselık 
írásban megkaptak. Elmondja továbbá, hogy a Bakonykarszt Zrt. vagyonleltárában szerepel egy 
átemelı, ami már nem is létezik, mert megsemmisült. A vagyonba tartozik a régi Cseresi átemelı, 
ami üzemen kívül van, nem használják, a szıci idısek otthona átemelı és a régi távvezeték 
Taliándörögd felé, ami szintén üzemen kívüli, ezen vagyonelemek az egykori Veszprém Megyei 
Víz- és Csatornamő vállalat tulajdonában álltak. Továbbá az ingatlanokra vonatkozó szolgalmi 
jogok. Kéri a képviselıket, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Hozzászólások: 
Vajai Sándor képviselı  szerint  a nem létezı átemelıt még a Bakonykarszt selejtezze le. 
 
Tóbel János képviselı szerint ennek lehetıségét meg kell kérdezni. Elmondja, hogy nem tudja 
van-e arra mód a Földhivatalnál, hogy a tulajdonjogot térítésmentesen átvezessék, mivel felmerült, 
hogy esetleg szolgáltatási díjat kell majd az átvezetésért fizetni. Javasolja az egyetértési nyilatkozat 
elfogadását. 
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A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

132/2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint vízközmő ellátásért felelıs 
megtárgyalta a Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Zrt. (Veszprém, Pápai u.41..) víziközmő 
szolgáltató egyetértési nyilatkozat tervezetét a Halimba, Szıc ivóvízellátó víziközmő-
rendszer átháramoltatásával kapcsolatban és elfogadja azt az elıterjesztés szerint. 
Elfogadja, hogy Halimba Község Önkormányzata vagyonértéke 70,89 % a már tulajdonban 
lévı vagyonérték alapján. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozato írja alá és a szükséges intézkedést tegye 
meg. 
Határidı: 2012. december 31.   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

c.) Könyvtári feladatellátásról szóló megállapodás 
      Elıadó: Tóbel János polgármester 
 
Tóbel János polgármester elmondja, hogy a jelenlegi mozgókönyvtári ellátás rendszere a jövı 
évben megváltozik. Ismerteti a képviselıkkel a lehetséges módozatokat. Kéri a képviselıket, 
akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Javasolja a könyvellátási szolgáltatás nyújtásáról és 
igénybevételérıl szóló megállapodás elfogadását a Veszprém Megyei Könyvtárral. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

133/2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Községi Könyvtár tulajdonosa 
és fenntartója kifejezi szándékát, hogy továbbra is gondoskodik a nyilvános könyvtári 
feladatok ellátásáról, és ennek érdekében megállapodást köt az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár és Közmővelıdési Intézettel (Veszprém, Komakút tér 3.) a szolgáltatások igénybe 
vételérıl. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a megállapodást aláírja. 
Határidı: 2012. december 31.   Felelıs: Tóbel János polgármester. 
 

d.) Munkaszerzıdéssel kapcsolatos döntés             
     (Szóbeli elıterjesztés) 
 
Tóbel János polgármester javasolja, hogy a 124/2012.(XI.29.)Ö. határozatot vonják vissza, mert 
az iskola mőködtetésével kapcsolatban megváltozott a megállapodás tartalma. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselık egyetértettek a javaslattal. 
Ezt követıen a Képviselı-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı 
határozatot hozta: 

134/2012.(XII.10.)Ö.határozat 
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete visszavonja a 124/2012.(XI.29.)Ö. 
határozatot. 
Felkéri a polgármester, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
Határidı: 2012. december 31.   Felelıs: Tóbel János polgármester. 



 

8                                                                                                                                                              

 
 
 
 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta a testület ülését. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
             Tóbel  János                      Kisné Borbély Adrienn 
 polgármester                                körjegyzı 
 
 

 


